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Referat: 
 
Sak 23/21:  Godkjenning av dagsorden  
 
Det ble innledningsvis meldt inn to sak under Eventuelt, herunder brukerstøtte og orientering fra 
Koordineringsutvalgsmøte 1-21. 
 
Vedtak:    
Styret godkjenner dagsordenen.  
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Sak 24/21: Godkjenning av referat  
  
Vedtak:    
Styret godkjenner referatet fra styremøte 2-21. Ingela Nystrøm og Kenneth Ruud ble valgt til å signere 
referatet.  
 
 
 
Sak 25/21: Habilitet 
 
Vedtak:    
Ingen av styrets medlemmer erklærer seg inhabile i noen av styrets saker.  
 
 
 
Sak 26/21 Tier-2  
 
Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn, som presentert i saksgrunnlaget. 
 
Universitetene har valgt ulik tilnærming for å løse lokale behov relatert til e-infrastruktur ut ifra egne behov 
og egen praksis. UiO og NTNU har valgt å investere i en egen Tier 2-infrastruktur, mens UiB og UiT har 
bestemt å ikke ha egne Tier 2-systemer.  
 
Fra styrets diskusjon: 
 
Styret anerkjenner at universitetenes dekker Tier-2 behov på ulike måter, og ber om at administrasjonen 
avklarer dette i nærmere diskusjon med BOTT, herunder Koordineringsutvalget. Et spørsmål vil bli hvem 
som skal ha hovedansvaret for å rekruttere nye brukermiljøer til å ta i bruk nasjonale e-
infrastrukturressurser og om kostnaden for Tier-2 ressurser på nasjonale systemer skal dekkes i henhold til 
bidragsmodellen. Sigma2 sitt forslag i notatet er at dersom Tier-2 behov skal dekkes på nasjonale system, 
så må det betales for dette for å sikre en rettferdig fordeling av kostnader og at det ikke skjer en uthuling av 
finansieringsmodellen. 
 
Som kommentar på temaet om nye brukergrupper, orienterte daglig leder om Sigma2s mekanismer for 
imøtekomme nye brukere, herunder SSEW-tjenesten (Small Scale Exploratory Work). Bøe poengterte også 
at Sigma2 i lengre tid har etterlyst lokale e-infrastrukturstrategier hos universitetene for bl.a. å avklare 
hvilke og hvordan lokale behov skal dekkes.  
 
Styret presiserte at det er viktig å ta høyde for det nasjonale perspektivet når Tier-2 tjenesten skal 
defineres. Brukerne, også de utenfor BOTT-samarbeidet, må stå i sentrum. 
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering og ber administrasjonen avklare partneres Tier-2 behov gjennom 
nærmere diskusjon med BOTT, herunder Koordineringsutvalget.  
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Sak 27/21: Housing 2020   
 
Helge Stranden redegjorde for sakens bakgrunn.  
Han ga i sin presentasjon styret markedsinformasjon om de aktuelle datasentrene i Norge. Han la også vekt 
på å forberede styret på behovet for kriterier som må prioriteres i anbudsdokumenter (f.eks. fornybar 
energi, varmegjenvinning og kjølvann) opp mot best mulig TCO (total kostnad for drift), når 
anbudskonkurransen skal avgjøres senere i år.  
 
Housing 2020 prosjektet følger en stram tidsplan for å kunne sikre lokasjon av den nye NIRD-maskinen, og 
administrasjonen ba styret være forberedt på å ta beslutning på neste styremøte. 
 
Fra styrets diskusjon:  
 
Styret takket for en god presentasjon og imøteser en videre diskusjon om temaet på neste styremøte. 
 
Styret trakk også fram det faktum at Sigma2 forvalter store offentlige midler, og selskapet således har et 
betydelig ansvar for å bidra til innovasjonsprosesser i markedet, som nødvendigvis ikke bare gagner 
selskapet selv. Alle institusjoner og selskaper vil fremover i større og større grad bli utfordret på 
klimaregnskap Fremtidige arbeidsplasser ble også trukket frem som et element som kan vektlegges. 
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
Sak 28/21: Informasjonssikkerhet – Ledelsens gjennomgang   
 
Gunnar Bøe orienterte om sakens bakgrunn, som presentert i saksfremlegget. 
 
Selskapet har foretatt en revisjon av dokumentet «Sigma2 Informasjonssikkerhet, styrende del». 
Endringene består bl.a. i klargjøring av ansvar og oppgaver mot underleverandører. Selskapet har videre 
utført flere aktiviteter knyttet til Styrende del, og det har blitt registrert to avvik som er definert som 
‘Alvorlige hendelser’, da avvikene er relatert til personopplysninger som er publisert utenfor etablerte 
rutiner. Gjennom konsultasjon med Uninett-konsernets personvernombud er det besluttet at avviket ikke 
er av en så alvorlig karakter at det har vært nødvendig å varsle Datatilsynet fordi informasjonen allerede er 
åpent tilgjengelig på Internett.  
 
Når det gjelder etablering av Kontinuitets- og beredskapsplan har selskapet planer om å iverksette egen 
aktivitet på dette i 2021/2022.  
 
Bøe ga også detaljert informasjon om selskapets sikkerhetsmekanismer. Selskapets sikkerhetsfilosofi er 
tuftet på risiko -og sårbarhetsvurderinger og flere ulike lag av sikkerhet.  
 
Fra styrets diskusjon: 
 
Styret stilte spørsmål om det foreligger planer for en ekstern revisjon av sikkerhetsarbeidet. Daglig leder 
svarte at det foreløpig ikke er gjennomført, men at selskapet vil føre dette opp som egen aktivitet for 
2021/2022. Han opplyste videre om at Sigma2 har møter med PST, som orienterer om det generelle 
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trusselbildet. Digitale angrep er utvilsomt et sterkt økende problem, og både Sigma2 og sektoren som 
helhet, vil måtte påregne å dedikere mer ressurser til sikkerhet.  
 
Bøe kommenterte også at det arbeides med å avklare uklarheter mellom Driftsorganisasjonens ansvar og 
myndighet med tanke på IT-sikkerhet på Sigma2 anleggene versus Sigma2s ansvar. Sigma2 ikke har egne 
dokument for Gjennomførende del (Del 2) og Kontrollerende del (Del 3), men at selskapet har støttet seg 
på morselskapets malverk og prosesser rundt dette.  
 
På spørsmål om hvem som er selskapets Chief Security Officer, svarte Bøe at det er daglig leder som 
innehar dette ansvaret når det ikke er utpekt en egen person til denne rollen. Dette er også presisert i den 
oppdaterte versjonen av Styrende del.  
 
Vedtak:  
Styret godkjenner ny Styrende del med de kommentar som fremkom i møtet, og tar ellers informasjonen til 
orientering.  
 
 
 
Sak 29/21: Rammer for lønnsforhandlinger   
 
Muntlig orientering ble gitt av styreleder Tom Røtting. 
 
Vedtak:  
Styret gir daglig leder og styreleder fullmakt til å forhandle innenfor de samme rammene som gis av 
Uninetts styre.  
 
 
 
Sak 30/21: Informasjon om omorganisering 
 
Muntlig orientering ble gitt av styreleder Tom Røtting. 
 
Det jobbes for fullt med å etablere det nye tjenesteleveranseorganet, SIKT, og det er etablert et styringsråd 
som består av topplederne fra de tre organisasjonen som inngår i fusjonen. Ekspedisjonssjef i KD, Knut 
Børve, fungerer som midlertidig interimsdirektør. Det er også etablert fire ulike arbeidsgrupper som jobber 
med etableringen av selskapet. SIKT skal være operativt 1.1. 2022.  
 
Det er tidligere besluttet at Sigma vil forbli et eget AS, som datterselskap av SIKT.  Det er svært viktig med 
formalisering av alle avtaler Sigma2 har med nåværende morselskap Uninett, og at disse transporteres til 
SIKT.  
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
Sak 31/21: Økonomirapport 
 
Gunnar Bøe presenterte økonomirapporten.  
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Selskapet har, i tråd med innholdet i den nye Samarbeidsavtalen, sendt faktura til partner-universitetene. 
Så langt har tre universitet betalt, der NTNU ba om en oppdeling inntil det er avklaring rundt bruk av in-
kind. UiO har signalisert et ønske om å inntektsføre midlene som SFF-ene vil få, da som en del av UiOs 
egenbidrag og at SFF’er ikke betaler direkte til Sigma2, slik som dagens praksis er. 
 
Fra styrets diskusjon: 
 
Styret mente at UiOs forslag om å inntektsføre midlene fra SFF-ene vil bidra til å underminere grunnlaget 
for finansieringsmodellen, som ble etablert i arbeidet med E-infra 2030-rapporten og i tidligere dialog med 
Forskningsrådet.  
 
Styret presiserte at det foreligger en avtale for inneværende budsjettår med SFF’er for betaling.  
 
Problemstillingen aktualiserer også viktigheten av at prinsippene for innføring av bidragsmodellen blir 
avklart og sikre en felles forståelse av grenseoppgangen mellom Sigma2-styret og BOTT-universitetene. 
Forskningsrådet må også kobles på diskusjonen. Styret var tydelige på at Sigma2-styrets oppgave er å 
representere alle brukere, ikke bare BOTT. Styret gjentok behovet for et fellesmøte mellom Sigma2-styret 
og Koordineringsutvalget så raskt som mulig. Administrasjonen sjekket muligheten for et felles møte 
knyttet til styremøtet i juni, men det var ikke mulig for Koordineringsutvalget. Det planlegges derfor felles 
møte i september.  
 
Det ble også etterspurt rutiner for utsending av styrepapirer til andre enn styremedlemmene i forkant av 
styremøtet, og det var enighet om at styrepapirer skal offentliggjøres i etterkant av at møtet er avholdt.  
 
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen om økonomirapporten til orientering.  
 
 
 
Sak 32/21: Aktivitetsrapport 
 
Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten.  
 
Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
Sak 33/21: Eventuelt  
 
Brukerstøtte: 
 
Styremedlem har mottatt informasjon om at en brukergruppe ikke er fornøyd med kvaliteten på 
brukerstøtteleveransene. De etterspurte derfor informasjon om rutiner for brukerstøttetjenesten og stilte 
også spørsmål om hva som er vår eskaleringsprosedyre, og hvem eller hvor brukere tar kontakt for å 
eskalere? 
 
Daglig leder opplyste om at det er identifisert svakheter for brukerstøttetjenesten, som blant annet har sitt 
utspring i rullerende mekanismer for brukerstøtte hvor ukevakter rulleres inn og ut. Det pågår diskusjoner 
mellom Sigma2 og Driftsorganisasjonen om justeringer av rutinene og finansiering av brukerstøttetjenesten 
med Driftsorganisasjonen.  
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Styret presiserte at det er svært viktig at brukerstøtten oppleves positivt og settes høyt på dagordenen. 
 
Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.  
 
 
Koordineringsutvalg:  
 
Gunnar Bøe refererte kort fra det første møtet i Koordineringsutvalget. Utvalget konstituerte seg selv og 
Solveig Kristensen fra UiO ble valgt som leder. Referatet fra møtet var vedlagt styrepapirene.  
 
Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
 
 


