Bakgrunn for etablering av fagrådet for
eInfrastruktur ved UiO
En introduksjon – våren 2016

H.A.Eide
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Tema
• Kort om linjene fram til i dag
• Status for og konsekvenser av ny organisering for nasjonalt
samarbeid om eInfrastruktur
• Status for IT i forskning og forskningsdata ved UiO
• Etablering av Fagråd for eInfrastruktur: rolle,
ansvarsområder og oppgaver
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Historikk – nasjonalt I
• 1.1.2005: UNINETT Sigma får ansvar for koordinering av e-infrastruktur gjennom
10-årig avtale med Forskningsrådet om grunnfinansiering. Starter Notur prosjektet.
• 1.6.2007: NorStore starter. Senere fornyet to ganger.
• 8.9.2010: Ny modell for finansiering av e-infrastruktur vedtatt. Grunnbevilgningen
fra KD skal dekke kjernetjenester. Spisstjenester finansieres på samme måte som
øvrig forskningsinfrastruktur.
• 6.1.2011: Universitetene uttrykker usikkerhet om den nye modellen, og det blir
bestemt å nedsette en arbeidsgruppe.
• 14.5.2012: «Dæhlen-utvalget» leverer sin rapport Finansiering og organisering
av nasjonal eInfrastruktur for forskning og høyere utdanning.
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Historikk – nasjonalt II
• 26.4.2013: Forskningsrådet kommer med en anbefaling til universitetene om ny
organisering av nasjonal eInfrastruktur
• 20.11.2013: Rektorene og Forskningsrådet enige om ny organisering
• 2014: Arbeid for etablering av ny organisasjonsform
• 1.1.2015: UNINETT Sigma2 AS etablert. Finansiert av universitetene 50 Mkr per år
(UiO 18,75 MKr) og NFR 25 Mkr (investeringer i tillegg etter søknader til NFRs
forskningsinfrastrukturprogram)
• Høst 2015: Sigma2 finner at en reduksjon av antall beregningsanlegg, fra dagens
4 anlegg til 2 anlegg, samlokalisert med lagringsinfrastrukturen, vil gi ”mest
forskning for pengene”
• Vår 2016: Anskaffelser iverksettes
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Historikk – UiO I
• Pre 2013: ...
• 22.3.2013: Rapporten Håndtering av forskningsinfrastruktur ved UiO. Dagens
Forskningsinfrastrukturutvalg opprettes i oppfølging av rapporten.
Forskningsinfrastrukturutvalget har ikke eInfrastruktur i sitt mandat (selv om
rapporten medregner eInfrastruktur i forskningsinfrastruktur) og behandler heller
ikke saker knyttet til eInfrastruktur, ansvaret for eInfrastruktur er i stor grad overlatt
til USIT.
• 30.1.2015: Rapporten IT i forskning ved UiO. Rapportens hovedkonklusjoner er
at UiO må ha strategisk grep og styring av eInfrastruktur, at det avsettes midler til
eInfrastruktur og at det opprettes et utvalg. Forskningsdata anses som så viktig og
omfattende at en egen utredning anbefales.
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Historikk – UiO II
• 12.5.2015: Rapporten Lagring og deling av forskningsdata ved UiO. Rapporten
beskriver ”dataeksplosjonen” og datadrevet forskning som en av våre største
utfordringer. Hovedkonklusjonene er at UiO må ha klare retningslinjer for
datahåndtering, sammen med eInfrastruktur (inkl. kompetanse og støttetjenester)
• 9.10.2015: Ledelsen ved UiO ser på alle rapportene i sammenheng og det
besluttes opprettet et Fagråd for eInfrastruktur under
Forskningsinfrastrukturutvalget. Fagråd for eInfrastruktur kommer i tillegg til Fagråd
for kjernefasiliteter
• 11.2.2016: Forskningsinfrastrukturutvalget får nytt mandat som inkluderer
eInfrastruktur
• Vår 2016: Budsjettprosess for 2017 og videre inneholder forslag om avsettinger for
lokal eInfrastruktur (rapporten IT i forskning ved UiO anbefaler 15 MKr per år)
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Tema
• Kort om linjene fram til i dag
• Status for og konsekvenser av ny organisering for nasjonalt
samarbeid om eInfrastruktur
• Status for IT i forskning og forskningsdata ved UiO
• Etablering av Fagråd for eInfrastruktur: rolle,
ansvarsområder og oppgaver
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Status for og konsekvenser av nasjonalt samarbeid
om eInfrastruktur
• I den nye organiseringen med Sigma2 er universitetene kunder som betaler for
eInfrastruktur inkl. tjenester. Universitetene ved sine IT-avdelinger er samtidig
leverandører.
• Antall nasjonale regneanlegg skal reduseres til to, og det skal gjøres strategiske
investeringer i takt med forskernes behov.
• De første to av disse anleggene plasseres i Tromsø og Trondheim, med
installasjon hhv. sent 2016 og tidlig 2018. Abel, regneanlegget ved UiO, legges ned
når det siste av disse anleggene er i produksjon.
• Nasjonal forskningslagring legges til sitene med regneanlegg. Investering i ny
infrastruktur er i gang og installasjon planlagt sent 2016.
• En ny driftsmodell er under etablering for å håndtere ny situasjon med færre anlegg
og større grad av samhandling. Brukerstøtte skal fremdeles være lokalt ved hvert
universitet.
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Tema
• Kort om linjene fram til i dag
• Status for og konsekvenser av ny organisering for nasjonalt
samarbeid om eInfrastruktur
• Status for IT i forskning og forskningsdata ved UiO
• Etablering av Fagråd for eInfrastruktur: rolle,
ansvarsområder og oppgaver
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Status for IT i forskning og forskningsdata ved UiO
• USIT jobber parallelt med tjenesteleveranser tungt inn mot nasjonal eInfrastruktur
(metasenteret) for etablering av ny modell og infrastruktur.
• Samtidig bruker USIT mye ressurser på eInfrastruktur lokalt, spesielt inn mot
livsvitenskap og medisinsk forskning (TSD).
• Det pågår en pilot for støtte- og kompetansetjenester rundt forskningsdata, og det
iverksettes et forprosjekt for etablering av prosjektbasert lagring med funksjonalitet
som adresserer behov som fremkommer i rapporten om lagring og deling av
forskningsdata. Representanter for UiO er involvert i nasjonal sammenheng.
• Det er et klart behov for å kunne tilby et bredere spekter av IT-tjenester til forskning
enn det som per i dag dekkes av den nasjonale eInfrastrukturen, og USIT
planlegger å utvide og effektivisere tjenestetilbudet ved å ta i bruk større grad av
tjenester basert på skyteknologi og etter innmeldte brukerbehov
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Tema
• Kort om linjene fram til i dag
• Status for og konsekvenser av ny organisering for nasjonalt
samarbeid om eInfrastruktur
• Status for IT i forskning og forskningsdata ved UiO
• Etablering av Fagråd for eInfrastruktur: rolle,
ansvarsområder og oppgaver
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Etablering av Fagråd for eInfrastruktur: rolle,
ansvarsområder og oppgaver (I)
• Udir har nedsatt Fagrådet som ferdigstiller forslag til sitt eget mandat og legger det
fram for godkjenning av Forskningsinfrastrukturutvalget.
• Rapporten IT i forskning ved UiO har en rekke anbefalinger som tenkes fulgt opp
av Fagråd for eInfrastruktur:
– Ivareta UiOs kunderolle innen nasjonal eInfrastruktur
– Etablering av hub-node strukturer
– Kompetansebygging og bruk av eInfrastruktur i undervisningen
– Tiltak rettet mot forskningsdata
• Fremme fast avsetting av midler til eInfrastruktur ved UiO
– Gi tilrådning om bruk av disse, følge opp, koordinere
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Etablering av Fagråd for eInfrastruktur: rolle,
ansvarsområder og oppgaver (II)
• Følge opp anbefalingene i rapporten Deling og lagring av forskningsdata ved UiO
– Vedlikeholde UiOs policy for forskningsdata
– etableringen av et program for kompetanseutvikling og gode støttetjenester
– Delta i det institusjonelle, nasjonale og internasjonale arbeidet for behov for teknisk infrastruktur
– Medvirke til at en del sentrale problemstillinger som krever nasjonal samhandling reises og løses
–
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