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Referat: 
 
Sak 05/21:  Godkjenning av dagsorden  
 
Det ble meldt inn en sak til Eventuelt: Representanter til Koordineringsutvalget.  
 
Vedtak:   Styret godkjenner dagsordenen.  
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Sak 06/21: Godkjenning av referat  
  

o Vedlegg: Referat fra styremøte 5-20 
o Vedlegg: Referat fra ekstraordinært styremøte 10.02 2021 
o Referat fra Forenklet styremøte 02.03.2021 

 
Vedtak:    
Styret godkjenner referatene fra styremøte 5-20 og fra ekstraordinært styremøte 10.02.2021, samt 
referatet fra Forenklet styremøte 02.03.2021. Therese Løvås og Øyvind Hennestad ble valgt til å signere 
referatene. 
 
 
 
Sak 07/21: Habilitet 
 
Styret etterspurte retningslinjer for habilitet.  
 
Sigma2 er et aksjeselskap og styremedlemmene følger derfor aksjelovens habilitetsreglement. Styret skal 
virke for selskapets interesser. Dersom et styremedlem heller prioriterer egne hensyn i styrerommet, bryter 
styremedlemmet med de plikter det er pålagt og medlemmet kan komme i ansvar. 
 
Det har tidligere blitt gjennomført styrekurs for Sigma2s styremedlemmer, og det ble foreslått å gjenta 
dette.  
 
Vedtak:    
Ingen av styrets medlemmer erklærer seg inhabile i noen av  styrets saker.  
 
 
 
Sak 08/21: Årsoppgjør 2020  
 
Følgende dokumenter var vedlagt saksdokumentene: 
- Utkast til Revisors beretning 
- Årsberetning 
- Offisielt regnskap 
- Noter til offisielt regnskap 
- Notat til økonomirapport 
- Økonomirapport 
 
Fra styrets diskusjon: 
 
Styret kommenterte på innholdet i årsberetningen. 
 
Avsnittet om Folkehelseinstituttets Covid-19 reservasjoner bør utvides med en setning som viser 
betydningen av å ha en stor nasjonal e-infrastruktur tilgjengelig ut ifra et beredskapshensyn.  
 
Styret stilte også spørsmål ved hvordan administrasjonen følger opp tematikk som likestilling og mangfold 
ved rekruttering, og ba om at dette blir tatt opp som egne styresaker på et senere tidspunkt.  
 
Vedtak: Styret godkjenner årsoppgjøret for 2020 med de kommentarer som fremkom i møtet. 
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Sak 09/21: Sigma2 årsrapport 2020  
 
Bakteppet for arbeidet med årsrapporten er styrets tidligere ønske om økt mengde informasjonsmateriell 
som synliggjør hva Sigma2s e-infrastrukturressurser brukes til.  Foreløpig innholdsfortegnelse ble 
gjennomgått og styret kommenterte på denne.  
 
Fra styrets diskusjon:  
 
Det viktigste budskapet vil være å formidle effekten og den samfunnsmessige nytten av 
forskningsprosjekter som benytter den nasjonale e-infrastrukturen. Målgruppen bør derfor primært være 
beslutningstakere, sekundært brukere. Det er også viktig at brukerhistoriene som blir valgt representerer 
begge kjønn. Styret mente videre at rapporten ikke må være for lang.  
 
Vedtak:    
Styret tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 10/21: Ny kontrakt med Forskningsrådet  
 
Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn.  
 
Det foreligger utkast til ny kontrakt med Norges Forskningsråd, som etter avtale med 
Kunnskapsdepartementet skal finansiere en andel av grunnfinansieringen til Sigma2. Forskningsrådet har 
tidligere besluttet at bevilgningen til økes fra 25 til 50 millioner kroner pr år. 
 
På spørsmål fra styret om universitetenes andel av grunnfinansieringen, henviste administrasjonen til den 
nye Samarbeidsavtalen med universitetene. Problematikken knyttet til brukerfinansiering vil bli gjenstand 
for diskusjon i Koordineringsutvalget.   
 
Vedtak:    
Styret tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 11/21: Medarbeiderundersøkelse  
 
Administrasjonen ga styret informasjon om medarbeiderundersøkelsen som har blitt gjennomført i Sigma2.  
Det er gjennomgående svært gode resultater. Det er avklart bevaringspunkter og forbedringstiltak i  
samarbeid med de ansatte og disse følges opp i etterkant av undersøkelsen. 
 
Det ble opplyst om at det vurderes å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse for Sigma2 og ansatte i 
Metasenteret.  
 
Styret stilte spørsmål ved om den forestående restruktureringen av kunnskapssektoren forventes å påvirke 
de identifiserte forbedringsområdene. Administrasjonen viste da til styresaken om Restrukturering av 
kunnskapssektoren, som ble behandlet senere i møtet.   
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Vedtak:   
Styret tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 12/21: Housing  
 
Stein Inge Knarbakk presenterte status for Housing-prosjektet, som skal anskaffe neste generasjons 
datasenter-fasiliteter.  
 
Han la spesielt vekt på å informere om følgende: 

• Kravspesifikasjonen tar høyde for å huse både NIRD, HPC A2 (erstatter Fram) og senere HPC B2 
(erstatter Betzy). Det er en fordel at det er ny NIRD-maskin som kommer først, da denne vil være 
lettest å fasilitere. 

• Korrigerende tiltak for å demme opp for forsinkelsen i prosjektet som er resultat av Covid-19 
pandemien. Målet er å gjennomføre prosjektet så smidig som mulig, med en rask og effektiv 
levering av best mulig resultat. 

 
Øvrige detaljer er tilgjengelig i presentasjonen, som er vedlagt referatet. Styret hadde ingen kommentarer 
til justering av planen. 
 
Vedtak:   
Styret tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 13/21: NIRD 2020 
 
Stein Inge Knarbakk presenterte status for NIRD2020-prosjektet. Målet er å kunne publisere 
anbudsdokumentene og lyse ut konkurransen i april. Produksjonsstart er planlagt i april neste år.   
 
Fra styrets diskusjon:  
Datalagring vil på sikt involvere betydelig flere brukere, også fordi Forskningsrådet vil stille krav om 
datahåndtering i alle prosjekter som får tildelt midler. Styret stilte derfor spørsmål hvordan prosjektet har 
tatt høyde for brukernes behov, og hvordan brukernes estimater sammenfaller med faktisk bruk?  
 
Administrasjonen forklarte hvordan prosjektet i arbeidet med kravspesifikasjonen har benyttet seg av både 
tidligere erfaringstall, forbrukstall, samt brukerundersøkelser, og at brukernes behov således er tatt 
tilstrekkelig hensyn til (presentasjon vil bli oppdatert med tidligere estimater fra brukerundersøkelse). Det 
er tidligere avklart at Sigma2 skal ta hånd om de største brukerne, men det er å forvente nye strategiske 
diskusjoner om hvem og hvilken type data som får tilgang på de nasjonale lagringsressursene, knyttet til KD 
sitt omorganiseringsprosjekt.  
 
Videre ønsket styret informasjon om hvorvidt pandemien har påvirket fremdriften i prosjektet? Mens 
Covid-19 har medført forsinkelser for både A2 og Housing prosjektet, følger NIRD2020 foreløpig plan.  
 
Det ble også informert om prosjektorganiseringen og mekanismene for løpende dialog mellom 
Referansegruppen og Teknisk arbeidsgruppe. Det er bl.a. referansegruppens ansvar å kvalitetssikre at 
teknisk kravspesifikasjon dekker behovene for den nasjonale e-infrastrukturen på en god måte. 
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Vedtak:   
Styret tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 14/21: Aktivitetsrapport  
 
Gunnar Bøe orienterte fra aktivitetsrapporten. Han la spesielt vekt på å informere om aktiviteter som er 
relatert til selskapets tre strategiske områder.  
 
Fra styrets diskusjon:  
 
På spørsmål fra styret om Folkehelseinstituttets Covid-19 reservasjoner skal betraktes som kommersiell 
aktivitet, svarte administrasjonen at det ikke er tilfelle, da Folkehelseinstituttet får dedikert kapasitet (ref. 
Bidragsmodellens kategori B)   
 
Styret stilte også spørsmål ved om fremtidig tilgangsstyring for Sigma2s ressurser skal kobles opp mot 
Uninetts løsning for tilgangsstyring (IAM-prosjektet). Dette vil bli utredet videre i MAS 2020-prosjektet.  
 
Vedtak:   
Styret tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
 
Sak 15/21: Restrukturering av kunnskapssektoren  
 
Tom Røtting orienterte om siste nytt fra prosessen med restrukturering av kunnskapssektoren. Ny 
informasjon er at det er uttalt at det legges til grunn at Sigma2 skal videreføres som et eget aksjeselskap, 
uavhengig av hvilken styringsform det nye Tjenesteleveranseorganet vil få. Relasjonen mellom Sigma2 og 
Tjenesteleveranseorganet må gjennomgås når ny organisering er avklart. 
 
Vedtak:   
Styret tar informasjonen til orientering. 
 
  
 
Sak 16/21: Styremøter 2021  
 
Styret diskuterte tidspunkt og lokasjon for styremøter i 2021. Styret ber administrasjonen snarest formidle 
tidspunkt for de digitale styremøtene (torsdags-møter bør fortrinnsvis finne sted etter lunsj).  
  
Vedtak:     

• Videomøte:    Torsdag 7. april, kl. 1200 - 1400 (digitalt) 

• Sigma2 ordinært styremøte 2/21:  Torsdag 20. mai (digitalt) 

• Generalforsamling:    Onsdag 9. juni (ifm. Uninetts styremøte) 

• Videomøte:    Torsdag 24. juni (digitalt) 

• Videomøte:     Torsdag 26. august (digitalt) 
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• Sigma2 ordinært styremøte 3/21:  Onsdag 29. – torsdag 30. september (Trondheim, Værnes) 

• Videomøte:     Torsdag 4. november (digitalt) 

• Sigma2 ordinært styremøte 4/21:  16. desember (Oslo) 
  
 
 
Sak 17/21: Eventuelt   
 
Det var meldt inn en sak til Eventuelt 
 
Ang. deltakelse i Koordineringsutvalget 
 
NTNU og UiT har utpekt henholdsvis prorektor forskning Tor Grande og assisterende universitetsdirektør 
Gøril Heitmann. Deltakere til koordineringsutvalget ble UDIR-BOTT møte 5. mars og er nå til videre 
behandling internt ved UiO og UiB. 
 
 
 
 
 
 


