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Referat: 
 
 
Sak 34/21:  Godkjenning av dagsorden  
 
Det ble meldt inn to saker under Eventuelt; Orientering om utviklingen for SNIC i Sverige og Resultat fra 
lønnsoppgjøret.  
 
Det ble også foreslått å behandle sak 38/21 Housing 2020 i etterkant av Sak 39/21 Kontrakt med NFR og 
40/21 Bidragsmodell. Sakene er referert i kronologisk rekkefølge.  
 
Vedtak:   Styret godkjenner dagsordenen.  
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Sak 35/21: Godkjenning av referat  
  
Vedtak:    
Styret godkjenner referatet fra styremøte 3-21. Øyvind Hennestad og Kenneth Ruud ble valgt til å signere 
referatet.  
 
 
Sak 36/21: Habilitet 
 
Vedtak:    
Ingen av styrets medlemmer erklærer seg inhabile i noen av  styrets saker.  
 
 
 
Sak 37/21: Dialog RFK-leder – Sigma2-styret 
 
Leder for RFK, Alexander Nederbragt, var invitert til styremøtet for å orientere om Ressursfordelings-
komiteens arbeid. Sentral momenter i Nederbragts presentasjon var:  
 

• Vellykkede strategiseminarer i forkant av tildelingsmøtene for å gi komiteen, sammen med 
administrasjonen, tid til refleksjon og for å diskutere overordnede spørsmål. 

• Kapasiteten på den nasjonale anleggene og ubalansen mellom HPC-ressursene (god plass på Betzy) 
og lagringsressursene (NIRD fullbooket). 

• Volumet i antall søknader og det faktum at 50% av allokeringer for regnekraft til sammen tilsvarer 
1% av tildelt tid.  

• Etableringen av en arbeidsgruppe som skal revidere RFKs mandat og retningslinjer i lys av EuroHPC 
Access Policy og tildelinger av LUMI allokeringer. 

• Fremtidig bidragsmodell og RFK-komiteens arbeid. Det vil være uheldig om RFK må ta hensyn til 
økonomiske aspekter når ressurser skal tildeles.  

• Arbeidsgruppens mandatperiode. 
 
Fra styrets diskusjon: 
 
Styret takket RFK-komiteen for godt utført arbeid og bekreftet at Ressursfordelingskomiteen spiller en 
viktig rolle i tildelingen av nasjonale e-infrastrukturressurser. 
 
Flere av styremedlemmene var opptatte av den ledige kapasiteten på Betzy, men det var forståelse i styret 
om at ledig kapasitet er naturlig i oppstartsfasen for et nytt anlegg. Når det gjelder Betzy spesielt, ser man 
tendensen til at maskinen enkelte dager allerede er helt fullbooket. Selv om Sigma2 ikke proaktivt har 
informert brukere om den ledige kapasiteten, har de største HPC-prosjektene vært piloter på Betzy og 
dermed benyttet seg av de tilgjengelige ressursene. 
 
Styret diskuterte også mengden av små prosjekter. En utfordring med mindre lokale klynger er at disse ikke 
besitter den nødvendige vitenskapelige programvaren som prosjektene etterspør, selv om de i 
utgangspunktet har lite behov for regnekraft. Det er også en kjensgjerning at små prosjekter ofte krever 
betydelig med brukerstøtte, videre er kostnadseffektivitet og pris på CPU-timer et spørsmål som også må 
vurderes. En måte å håndtere andelen små prosjekter på, er å vurdere å innføre krav om ‘certificate of 
sensible use’. Det må nødvendigvis følges opp med tilstrekkelig kursing for å øke brukerkompetansen.  
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På spørsmål fra styret om hvilke regler som gjelder for utnevnelser av RFK-komiteens medlemmer, svarte 
daglig leder at dette gjøres av styret, men at Koordineringsutvalget kan komme med forslag til kandidater i 
tillegg til andre organisasjoner.   
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 38/21: Housing 2020   
 
Stein Inge Knarbakk presenterte hovedpunktene i Housing-prosjektets anskaffelsesstrategi, som var 
utsendt i forkant av styremøtet. Han informerte også om den videre tidsplanen, hvor intensjonen er å 
sende ut invitasjoner til leverandører om kort tid.  
 
Fra styrets diskusjon:  
 
Styret takket for en grundig presentasjon og et godt underlag, og presiserte at styret har full tillit til 
prosessen som ble skissert.   
 
Vedtak:  
Styret godkjenner igangsettelse av anbudskonkurranse for Housing 2020 i henhold til anskaffelsesstrategien 
så snart gjenstående avklaringer er gjort.   
 
 
 
Sak 39/21: Kontrakt med Forskningsrådet  
 
Styret har tidligere behandlet saken i styresak 10/21. Som oppfølging fra styrets behandling har Sigma2 gitt 
tilbakemelding til NFR og fått justert enkelte punkter i avtalen. Sammensetningen i økonomidelen har også 
blitt justert, etter ønske fra NFR. Forhandlingene har allerede tatt lang tid og administrasjonens intensjon 
var derfor å fremlegge kontrakten for godkjenning på styremøte 4-21 den 24. juni.  
 
I etterkant av møtet i Koordineringsutvalget den 15. juni har det blitt reist flere spørsmål knyttet til 
prosjektfinansiering og grunnfinansiering, hovedsakelig rettet til Forskningsrådet. Spørsmålene omhandler 
hvilken frihet universitetene skal ha for dekke inn basisfinansieringen til Sigma2. Dette er tematikk som 
NFR-kontrakten ikke legger føringer på.  En presentasjon viste hvordan finansering og pengestrømmer har 
vært og hvordan BOTT nå ønsker å flytte brukerbetaling/prosjektfinansiering til å bli en del av 
grunnfinansieringen. 
 
Fra styrets diskusjon: 
 
Solveig Kristensen fra UiO, som også er leder av Koordineringsutvalget, refererte til Koordineringsutvalgets 
diskusjon om saken og informerte også om dialogen som hun, som leder av Koordineringsutvalget, har hatt 
med Forskningsrådet. Hun opplyste om at NFR har fortolket modellen slik at bidrag fra prosjektøkonomien 
skal komme som et tillegg til basisfinansieringen. Sigma2s styre bør derfor utsette vedtak om kontrakten til 
fortolkning av bidragsmodellen er avklart. Diskusjonene med Forskningsrådet vil fortsette fredag 25. juni.  
 
Basert på Koordineringsutvalgets dialog med Forskningsrådet fremmet Kristensen forslag å utsette 
signering av avtalen, og å vente med signering til ny dialog har ført til en samlet fortolkning av 
bidragsmodellen.  
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Flere styremedlemmer uttalte at det er svært uheldig for Sigma2 at disse spørsmålene blir reist like før 
avtalen med Forskningsrådet skal underskrives, spesielt sett i lys av at diskusjonene har pågått såpass lenge 
og fordi BOTT-universitetene allerede har signert Samarbeidsavtalen og forpliktet seg til å øke 
basisfinansieringen til 100 mill. kroner.  
 
Realiteten er likevel slik at ambisjonsnivået for det nasjonale e-infrastrukturtilbudet til norske forskere 
kanskje ikke er godt nok samstemt mellom universitetenes betalingsvilje og betalingsevne. Det bør derfor 
gis mulighet for en avklaring før avtalen inngås må Forskningsrådet, Sigma2 og BOTT-universitetene inn i 
nye dialoger. 
 
Bøe gjorde det tydelig at dersom avtalen ikke blir signert, vil ikke Sigma2 kunne fakturere Forskningsrådet 
og følgelig vil selskapets likviditet bli satt under press. Det var derfor konsensus i styret om at det haster å 
finne en løsning i fellesskap. Det ble også pekt på at en viktig grunn til at Koordineringsutvalget ble 
opprettet, var fordi BOTT skulle øke sin grunnfinansiering. 
 
Styret diskuterte deretter hvilke konsekvenser ulike løsninger kan få for Sigma2. Dersom Forskningsrådet 
skal overta en større del av ansvaret for finansiering av nasjonal e-infrastruktur, vil det medføre færre 
ressurser til andre forskningsinfrastrukturer. Videre, dersom prosjektfinansiering skal regnes inn i 
basisfinansieringen, vil det bety færre inntekter til Sigma2 gjennom brukerfinansiering, som er i strid med 
de økonomiske modellene som E-INFRA2030 utvalget presenterte, nettopp for å sikre stabilitet og 
forutsigbarhet for nasjonal e-infrastruktur og løfte Norge på den internasjonale arenaen. Det ble også 
nevnt at det er store brukermiljøer som foreløpig ikke betaler for e-infraressurser. En endring i konsortie-
sammensetningen kan bidra til mindre press på BOTT-universitetene.  
 
Bøe informerte om at forhandlinger for eventuell tildeling fra infrastruktur-utlysningen også vil bli i høst og 
at det er viktig at grunnfinansieringen er avklart før dette starter. Han gjentok at det derfor særdeles viktig 
med fokus på tidsaspektet. Administrasjonen kan utarbeide en tidsplan som viser kritiske tidspunkt.  
 
Vedtak:  
Styret ber administrasjonen utsette signering av kontrakten med NFR og understreker hvor uheldig er det at 
BOTT-universitetene ikke har avklart finansieringsprinsipper med NFR på et tidligere tidspunkt og 
oppfordrer til rask avklaring. 
 
 
 
Sak 40/21: Bidragsmodell   
 
Det er flere uavklarte spørsmål relatert til bidragsmodellen som må diskuteres i lys av universitetenes 
beslutning om at alle prosjekter nå skal bidra, eksempelvis prinsippet om at modellen ikke skal ha 
tilbakevirkende kraft og konsekvensene for EU-finansierte prosjekter. Dette må likevel skje på et senere 
tidspunkt som følge av styrets vedtak i sak 39/21.  
 
Vedtak:  
Styret vedtar å utsette saken som følge av vedtak i sak 39/21.  
 
 
 
Sak 41/21: Informasjon om omorganisering  
 
Muntlig orientering ble gitt av styreleder Tom Røtting.  
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Det er tidligere besluttet at Sigma2 vil forbli et eget AS med Sikt som eier. Avtaler som Sigma2 har med 
nåværende morselskap Uninett skal videreføres. Sigma2 er dermed lite berørt, sammenlignet med ansatte i 
morselskapet. Endring i vedtekter og andre formaliteter vil bli satt på dagsorden i høst.  
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
Sak 42/21: Aktivitetsrapport 
 
Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten. Han fokuserte spesielt på NIRD2020, training-aktivitetene 
første halvår og om Hans Eides utnevnelse som representant i LUMI Operational Management Board.  
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
Sak 43/21: Eventuelt  
 
Orientering i forhold til utvikling i Sverige 
 
Ingela Nystrøm ga informasjon om utviklingen for SNIC, basert på en beslutning i Vetenskapsrädet om å 
restrukturere organiseringen av det svenske e-infrastrukturtilbudet.  
 
Lønnsforhandlinger 
 
Gunnar Bøe informert om at lønnsforhandlingene med Tekna er avsluttet, med et resultat på 3.35 %.  
 
 
 
 


