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Referat: 
 
 
Sak 44/21:  Godkjenning av dagsorden  
 
Vedtak:   Styret godkjenner dagsordenen.  
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Sak 45/21: Godkjenning av referat  
  
Vedtak:    
Styret godkjenner referatet fra styremøte 4-21. Tom Røtting og Kenneth Ruud ble valgt til å signere 
referatet.   
 
 
 
Sak 46/21: Habilitet 
 
Vedtak:    
Ingen av styrets medlemmer erklærer seg inhabile i noen av  styrets saker.  
 
 
 
Sak 47/21: Evaluering av styret  
 
Administrasjonen hadde på forhånd sendt ut et skjema for evaluering av styrets arbeid. Dette ble 
gjennomgått i plenum.  
 
Skjemaet består av åtte punkter som styremedlemmene skulle vurdere. Nedenfor følger en oppsummering 
av innspillene. 
 

1. Styrets oppgaver 
• Styrets oppfatning er at administrasjonen fremlegger relevante styresaker og på et riktig 

detaljnivå.  
• Styret ønsker økt oppmerksomhet knyttet til strategiske diskusjoner og ser frem til felles møte 

med Koordineringsutvalget i slutten av september.  
• Selv om behovene til instituttsektoren og universitetene i utgangspunktet er relativt like, er det 

ønskelig med økt synliggjøring av at instituttsektorens behov blir ivaretatt.  
 

2. Styrets saksunderlag 
• Styret mener saksunderlaget som blir fremlagt er tilfredsstillende og av høy kvalitet. Dette 

legger grunnlag for å fatte vedtak til selskapets beste.  
• Aktivitetsrapporten gir styret nyttig tilleggsinformasjon. 
• Muntlige presentasjoner i styremøtet komplementerer saksunderlaget på en god måte.  

 
3. Styrets behandling av vedtak 

• Det er et betydelig antall styresaker som er orienteringssaker, som for ettertiden kan være 
utfordrende å dokumentere. Essensen i diskusjonen blir likevel tatt høyde for i referatene.  

• Styret mener det formidles styringssignal som er tydelige. Styringssignalene underbygges av 
administrasjonens forslag til vedtak. 

• Diskusjonene i styremøtene oppleves konstruktive, som ivaretar det nasjonale perspektivet 
 

4. Styrets kommunikasjons – og arbeidsform 
• Styret fungerer bra som et kollegium, hvert styremedlem har høy integritet og man utviser tillit 

til hverandre. 
 

5. Styreleder 
• Styreleder har fungert bra i sin rolle, med god tidsstyring og fine oppsummeringer. 
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• Gir alle rom for å diskutere, skaper et godt samarbeidsklima og tilrettelegger for 
styrediskusjoner med stor takhøyde. 

 
6. Styremøtene 

• Dersom administrasjonen kan velge mellom heldigitale og halvdigitale styremøter, er 
heldigitale møter å foretrekke.  

• Det er viktig med gode tidsangivelser ved utsending av innkalling, særlige relevant for 
tilreisende styremedlemmer.  

 
7. Styrets kompetanse 

• Totalt sett har styret god kompetanse. At det er to styre-representanter som ikke har 
tilknytning til BOTT er en stor fordel, da disse bidrar med verdifull kompletterende kompetanse.   

• Dersom styret skal utvides med flere medlemmer ble behovet for økt internasjonal kompetanse 
trukket frem. 

 
8. Forbedringsagenda 

• Tiden er moden for et økt strategisk fokus i lys av alle løpende prosesser som pågår. Det er 
spesielt viktig å avklare hvilken rolle Koordineringsutvalget, som representerer en tydelig 
kundestemme, skal spille sammenlignet med Sigma2 styret.  

• Det kan være nyttig å i større grad bli eksponert for hvordan internasjonale partnere løser sine 
nasjoner respektive e-infrastrukturbehov.   

 
Vedtak:   
Styret og administrasjonen tar med seg innspillene i det videre styrearbeid. 
 
 
 
Sak 48/21 – Lønnsoppgjør 
 
Muntlig orientering ble gitt av styre leder Tom Røtting.  
 
Vedtak:  
Styret er fornøyd med det arbeid daglig leder utfører, og lønn endres til Kr. xxx,- gjeldende fra 1. april 2021. 
 
 
 
Sak 49/21: Housing 2020   
 
Stein Inge Knarbakk orienterte om status for Housing-prosjektet. Han informerte også om den videre 
tidsplanen. Presentasjonen ligger vedlagt referatet.  
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
 
 
Sak 50/21: NIRD 2020  
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Stein Inge Knarbakk orienterte om status for NIRD 2020-prosjektet. Fristen for innlevering av tilbud har blitt 
forlenget. Presentasjonen ligger vedlagt referatet.  
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
 
Sak 51/21: HPC-maskin A2  
 
Stein Inge Knarbakk orienterte om status for HPC-A2-prosjektet. Presentasjonen ligger vedlagt referatet. 
 
Fra styrets diskusjon:  
Behovsavklaring hos interessentene blir spesielt viktig i dette prosjektet, særlig i lys av hvilken arkitektur 
man skal velge. Det er et dilemma om man bør investere i et system som er mer kostnadseffektivt fra et 
investeringsperspektiv, men som på en annen side krever programvareutvikling. Hvordan norske piloter 
lykkes i å utnytte LUMI-maskinen kan også spille en rolle i denne sammenheng.   
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
 
Sak 52/21: Informasjon om omorganisering  
 
Muntlig orientering ble gitt av styreleder Tom Røtting.  
 
Det er god fremdrift i prosessen med å etablere Sikt. Lederspørsmålet blir avgjort i statsråd. 
 
Det er avklart at Sigma2 ikke kan benytte samme økonomisystem som Sikt. Sigma2 vil fortsette med Unit4 
(Agresso) inntil videre og vurdere ev nyanskaffelse neste år. Det skal utarbeides en felles avtale med Sikt 
som dekker HR, regnskap, administrative og IKT-tjenester. Sigma2 vil også måtte endre vedtekter og 
selskapsnavn.  
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
Sak 53/21: Informasjon fra Forhandlingsutvalget  
 
Styret hadde fått tilsendt referatet fra Forhandlingsutvalgets første møte.  
 
Styret ønsker å bli holdt orientert om Forhandlingsutvalgets arbeid. Et notat med spørsmål relatert til 
Sigma2s økonomi, fra universitetet i Oslo sendes ut til styremedlemmene sammen med referatet.  
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering.  
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Sak 54/21: Økonomirapport 
 
Gunnar Bøe presenterte rapporten.  
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
 
Sak 55/21: Aktivitetsrapport 
 
Gunnar Bøe presenterte rapporten.  
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
 
Sak 56/21: Eventuelt  
 
 
 
 
 
 


