DeIC sekretariatet
14. december 2016
/Rene Belsø

Referat fra møde i Datamanagement LedelsesCAB den 26. oktober 2016

Møde dato/Tid:

Onsdag den 26. oktober 2016, klokken 10:00-13:00.

Mødested:

Københavns Universitet, Nørregade 10, 1165 København.

Deltagere: Klaus Kvorning Hansen (formand), Henrik Pedersen, Kirsten Villadsen
Kristmar, Bjarne Andersen, Steen Pedersen, Bo Öhrström, Kirsten Ohm Kyvik, Mogens
Sandfær, Rene Belsø (referent).
Afbud: Josva Kleist, Michael Rasmussen
Udkast til Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Det blev besluttet:
• at godkende udkast til dagsorden.
2. Godkendelse af referart fra møde i DM LedelsesCAB 2016-08-15
Det blev besluttet:
• at godkende udkastet til referat, efter en meningsneutral detalje blev justeret.
3. Meddelelser fra hhv. DeIC, DEFF, DM Forum, e-Sciencekomite, HPC
LedelsesCAB oa.
SP orienterede om den proces der har været i regi af kredsen af tek/nat. dekaner, om
DeIC’s fremtidige organisering. Der er blevet produceret en analyse og et forslag, som
nu er returneret til opdragsgiveren, Rektorkollegiet, med henblik på videre
foranstaltning. Meget tyder på, at der nu kommer en granskningsproces af dansk
forsknings e-Infrastrukturbehov i et bredere perspektiv. MS tilføjede at det var
afgørende at have en strategisk afklaring af bredden af et nationalt eInfrastruktursamarbejde. HP påpegede at det var vigtigt at se det nationale eInfrastruktursamarbejde i en international kontekst, herunder særligt i regi af EU og
deres European Open Science Cloud (EOSC).
Det blev besluttet:
• at tage udviklingen til efterretning, og afvente videre tiltag fra Rektorkollegiet og FI.
4. Udarbejdelse af Statusrapport til DeIC og DEFF
Datamanagement LedelsesCAB diskuterede afrapportering til DeIC’s bestyrelse og
DEFF’s styregruppe, af det nationale samarbejde på området datamanagement. Der var
enighed om, at der ligger en udfordring alene i kompleksiteten i de mange aktører på
området. Det var vigtigt at finde en god balance mellem nøgtern afrapportering og mere
fremadskuende strategisk analyse, med eventuelle anbefalinger.
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Det blev besluttet:
• At statusrapporten skulle have et særligt ”Ledelsesresume”, hvor Datamanagement
LedelsesCAB kunne udtrykke nogle mere analytiske og fremadskuende betragtninger
og anbefalinger.
• At statusrapportens statusdel skulle tage afsæt i sekretariatets udkast, hvor ansvar
for enkeltafsnit blev fordelt mellem DM CAB medlemmerne.
• At statusrapportens enkelte bidrag skulle være sekretariatet i hende senest 2016-1118, og at rapporten skulle forelægge i færdigt udkast senest 2016-11-20, med sigte
på at blive videresendt i tide til DeIC og DEFF.
5. Rapportering fra ”Arbejdsgruppe om krav til lagring af forskningsdata i en
sky”
Datamanagement LedelsesCAB drøftede arbejdsgruppens rapport, og fandt den på
mange måder lærerig. Der var enighed om, at der dog herskede en vis uklarhed mht.
forankring af rapporten, dens mere politiske betragtninger, og en eventuel videre
behandling. Det syntes således uklart hvem der skal tage rapporten videre, med sigte på
hvilke eventuelle samarbejdsbeslutninger.
Det blev besluttet:
• At Datamanagement LedelsesCAB skulle udarbejde en indstilling til universiteternes
IT chefer (CIO forum). Indstillingen skal indeholde:
Ø Forslag til fokus for og afgrænsning af et nationalt samarbejde på området.
Ø Påpegning af et behov for en juridisk analyse i forhold til personfølsomme data.
Ø Forslag til forankring af et nationalt samarbejde om konkret lagringsinfrastruktur
blandt universiteternes IT chefer (CIO forum).
• At formanden sammen med sekretariatet skulle udarbejde et udkast til indstilling,
som skulle forelægges Datamanagement LedelsesCAB’en.
6. Forslag til videreføring af DMP-online (Data Management Plans online)
BA orienterede om det engelske DMP-online initiativ, og hvorledes denne
infrastrukturtype var af endog meget central betydning for det nationale samarbejde på
datamanagementområdet. BA oplyste at en række af interessenterne nu havde
udarbejdet en ansøgning til DEFF om finansiel støtte til en videreudvikling af DMP-online,
i en dansk kontekst. Ansøgningen indleveres 2016-10-28.
Det blev besluttet:
• At afvente DEFF’s behandling af ansøgning til videreførelse af DMP-online.
7. Eventuelt
Datamanagement LedelsesCAB drøftede den seneste europæiske udvikling
datamanagementområdet, herunder særligt European Open Science Cloud (EOSC).

på

Datamanagement LedelsesCAB blev orienteret om og inviteret til møde med Barend
Mons, formand for en High Level Expert Group, som har udarbejdet ”First report and
recommendations on the European Open Science Cloud – Realising the European Open
Science Cloud”i. Mødet er fredag den 18. november kl. 10-13 hos NORDUnet,
Kastruplundgade 22, 2700 Kastrup.
Det blev besluttet:
• At følge udviklingen i EOSC.
• Anmode sekretariatet om at planlægge alle DM CAB møder i år 2017 ved en Doodle.

i

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/realising_the_european_open_science_cloud_2016.pdf#view
=fit&pagemode=none
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