
Referat 

 

 
 

Møte:     UNINETT Sigma2 AS styremøte 2-21 
Dato:     Onsdag 7. april kl. 12.15 – 13.55 
Sted:     Zoom, videokonferanse 
Referent:    Vigdis Guldseth 
 
Deltakere: 
Tom Røtting,    UNINETT AS 
Kenneth Ruud,    UiT Norges arktiske universitet 
Helge Dahle,    UiB 
Solveig Kristensen,   UiO 
Ingela Nystrøm,   Uppsala universitet 
Vigdis Guldseth,   UNINETT Sigma2 AS   
Gunnar Bøe,    UNINETT Sigma2 AS 
Stein Inge Knarbakk  UNINETT Sigma2 AS 

 
Forfall: 
Terese Løvås,    NTNU  

Øyvind Hennestad,   Sintef 
 
 

 
Saksliste:  
Sak 18/21:   Godkjenning av dagsorden  
Sak 19/21:   Godkjenning av referat  
Sak 20/21:   Habilitet 
Sak 21/21:   NIRD 2020  
Sak 22/21:  Eventuelt 

 
 
Referat: 
 
Sak 18/21:  Godkjenning av dagsorden  
 
Det ble meldt inn en sak under Eventuelt; Orientering om bidragsmodellen 
 
Vedtak:   Styret godkjenner dagsordenen.  
 
 
 
 
Sak 19/21: Godkjenning av referat  
  

o Vedlegg: Referat fra ordinært styremøte 1-21 
 
Vedtak:    
Styret godkjenner referatet fra styremøte 1-21. Solveig Kristensen og Kenneth Ruud ble valgt til å signere 
referatet. 
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Sak 20/21: Habilitet 
 
Vedtak:    
Ingen av styrets medlemmer erklærer seg inhabile i noen av  styrets saker.  
 
 
 
Sak 21/21: NIRD 2020  
 
Neste milepæl i NIRD2020-prosjektet er publisering av konkurransen og Stein Inge Knarbakk redegjorde for 
hovedpunktene i anskaffelsesstrategien, som var vedlagt saksdokumentene.  
 
Administrasjonen hadde i forkant av styremøtet også mottatt et dokument fra NIRD2020 Teknisk 
Referansegruppe, og innholdet i dette notatet ble gjennomgått for styret.  
 
Fra styrets diskusjon: 
 
Styret stilte flere avklaringsspørsmål til anskaffelsesstrategien. Disse, inkludert administrasjonens tilsvar, er 
listet nedenfor.  
 
Styret ville vite om det vært utfordrende for brukerne å være presise i sine tilbakemeldinger når prosjektet 
har kartlagt brukernes behov?  
Administrasjon: Det er grunn til å anta at det har vært en utfordring, dette fordi den foreslåtte arkitekturen 
for ny nasjonal lagringsressurs er relativt mer komplisert sammenlignet med nåværende løsning. Likevel, 
slik anskaffelsesstrategien nå faktisk foreligger, viser at prosjektet har tatt høyde for dette.   
 
Styret pekte på endringer i valgt arkitektur når det gjelder løsninger for datahåndtering. På hvilken måte vil 
dette påvirke brukerne? Vil det eksempelvis kreve store ressurser fra brukerne å restrukturere data inn på 
den nye løsningen, og vil det eventuelt bli en overgangsfase for dette arbeidet?  
Administrasjon: Teknologien er stadig i endring, det er også brukernes behov. Prosjektet har lagt stor vekt 
på å kartlegge leveranser for hele verdikjeden (f.eks. support, opplæring og brukerhåndtering) og ikke bare 
innkjøp av hardware, og disse inngår i den totale leveransen. 
 
Styret stilte også spørsmål ved den gradvise opptrappingsplanen som er lagt til grunn i strategien. Hvordan 
har prosjektet tilegnet seg informasjon om leverandørenes planer og ambisjoner relatert til fremtidige 
oppgraderinger? Dette henger igjen sammen med teknologiutvikling og leverandørenes prispolitikk, og 
styret lurte på hvordan denne informasjonen vil bli vektet i konkurransen?  
Administrasjon: Vekting av slik type informasjon vil bli foretatt i forbindelse med anskaffelsen. Ellers er det 
både fordeler og ulemper knyttet til flere del-anskaffelser. Den største utfordringen ved nye konkurranser 
for ulike deler vil utvilsomt være at Sigma2 da vil være ansvarlig for samarbeidet mellom alle 
underleverandører. Erfaring fra tidligere anskaffelser har vist at å plassere ansvaret hos kun én 
hovedleverandør, har fungert bra.  
 
Hvordan vil NIRD2020 passe inn i det nasjonale økosystemet av lagringsinfrastrukturer, eksempelvis NSD og 
Norsk Marin Datasenter?  
Administrasjon: Sigma2 har hatt god dialog med både NSD og Norsk Marin Datasenter, men man kan ikke 
uten videre sammenligne de to infrastrukturene med den nasjonale e-infrastrukturen.  
 
Hvilke vurderinger har prosjektet gjort når det gjelder spørsmålet om datasikkerhet?  
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Administrasjon: Det er lagt opp til en tier-løsning av systemet, som også inkluderer data-lake som back-up 
løsning. De to systemene vil være fysisk adskilt. Videre er det i denne anskaffelsen lagt betydelig mer vekt 
på sikkerhetsmekanismene fra leverandør, samt omfattende tilgangskontroll. På neste styremøte vil 
informasjonssikkerhet (Ledelsens gjennomgang) være en sak på agendaen, og administrasjonen kan utvide 
denne til å også omfatte mer informasjon om sikkerhet knyttet til tjenestene.  
 
Hvorfor er ikke tematikken knyttet til sensitive data inkludert i anskaffelsesstrategien? 

Administrasjon: Når det gjelder sensitive data så har Sigma2 inngått avtale med UiO om drift og 
tjenesteleveranser for sensitive data (TSD), slik at sensitive data inngår således ikke denne 
anskaffelsesprosessen.  
 
Vedtak:  
Styret godkjenner økonomisk ramme for initiell investering. Styret godkjenner igangsettelse av 
anskaffelseskonkurranse for NIRD 2020 i henhold til Anskaffelsesstrategi og «Rules of the Competition». 
 
 
 
Sak 22/21: Eventuelt   
 
Orientering om bidragsmodellen  
 
Sigma2 har mottatt en bekymringsmelding fra UiB som gjelder bidragsmodellen. Det omhandler blant 
annet prinsippet om modellens tilbakevirkende kraft, samt kommunikasjon om bidragsmodellen i det 
offisielle tildelingsbrevet som ble utsendt samtlige prosjektledere (forskere) i forbindelse med effektuering 
av kvoter for periode 2021.1 (start 1. april).  
 
Sigma2 har i lengre tid informert forskerne om at Sigma2 har innført brukerbetaling, og hvilke føringer som 
er lagt til grunn i bidragsmodellen. Veldig ofte erfarer administrasjonen at forskningsprosjektene, av ulike 
grunner, ikke har budsjettert med kostnader til e-infrastruktur. Det er per i dag ikke offisielt annonsert at 
alle brukere skal betale, som er definert som regel i den nylig signerte Samarbeidsavtalen, da det det 
gjenstår en rekke avklaringer knyttet til de forestående endringene i bidragsmodellen. Disse avklaringene 
vil bli diskutert i Koordineringsutvalget, før dette igjen blir en sak for styret. Det vil nødvendigvis bli en 
overgangsfase fra gammel til ny modell, og det blir spesielt viktig med enhetlig og helhetlig kommunikasjon 
om bidragsmodellen til både eierinstitusjonene, men også brukerne av de nasjonale e-
infrastrukturressursene.  
 
Styret ba administrasjonen fasilitere et felles møte mellom styret og Koordineringsutvalget for diskusjon 
om denne saken.  
 
Vedtak:  
Styret tar informasjonen til orientering. Styret ber administrasjonen arrangere et felles møte med 
Koordineringsutvalget med bidragsmodellen som tema.  
 
 
 
 


