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Referat fra møde i Datamanagement LedelsesCAB den 17. februar 2017

Møde dato/Tid:

Fredag den 17. februar 2017, klokken 10:00-13:00.

Mødested:

Københavns Universitet, Nørregade 10, 1165 København
Udvalgsværelse 4.

Deltagere: Klaus Kvorning Hansen (formand), Henrik Pedersen, Kirsten Villadsen
Kristmar, Bjarne Andersen, Steen Pedersen, Bo Öhrström, Mogens Sandfær, Rene Belsø
(referent).
Afbud: Kirsten Ohm Kyvik, Josva Kleist, Michael Rasmussen
Udkast til Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Det blev besluttet:
• at godkende udkast til dagsorden.
2. Beslutningsreferat fra forrige møde 2016-10-26
Det blev besluttet:
• at godkende udkastet til referatet.
3. Meddelelser fra
LedelsesCAB oa.

hhv.

DeIC,

DEFF,

DM

Forum,

e-Sciencekomite,

HPC

SP orienterede om processen vedrørende etablering af DeIC2. Et udvalg af dekaner har
overleveret deres anbefalinger til Rektorkollegiet; som har overbragt denne til Styrelsen
for Forskning og Uddannelse (SFU); der siden har kommenteret den. Meget tyder nu på
at en vision for det danske e-Infrastruktur samarbejde skal udarbejdes.
Uddannelsesog
Forskningsministeriet
har
publiceret
en
Forskningsog
innovationspolitiske redegørelse1, der fremhæver Open Science som et nyt vigtigt
område for dansk forskningspolitik. Der er herunder et stigende fokus på FAIR data
(Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable). Der er blevet etaberet en Faglig
referencegruppe vedr. indførelse af FAIR data i DK.
Det blev besluttet:
• at tage orienteringerne til efterretning.
4. Opfølgning af behandlingen af DM LedelsesCAB’s Statusrapport 2016
1

http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2016/viden-skal-vaere-tilgaengelig-for-alle#
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DM LedelsesCAB noterede sig at deres statusrapport var blevet taget til efterretning af
hhv. DeIC’s bestyrelse og DEFF’s styregruppe. Det blev drøftet om ikke man skulle
udarbejde et kort notat (fx 2 sider + kort følgebrev), der sammenfatter de mange
vigtige nationale og internationale udvikler på datamanagement (DM) området. Notatet
kunne læne sig op ad ministeriets tiltag på området, også ift. DeIC2 processen. Man
kunne påpege at interessenterne nu er kommet langt siden repræsentanter udpeget af
Rektorkollegiet, Det kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet ultimo 2014
udformede den National strategi for forskningsdata management. Man kunne anbefale at
man nu bør overveje at revidere strategien i lyset af den omfattende udvikling på
området, der således eventuelt kunne indgå som bidrag i en større DeIC2 sammenhæng.
Det blev besluttet:
• at Formanden for DM LedelsesCAB og formanden for DM Forum sammen skulle
fremsende udkast til notat til kommentering i LedelsesCAB.
5. Internationalt samarbejde på Data management området
DM LedelsesCAB diskuterede det, at Danmark ved DeIC nu var medlem af Reserch Data
Alliance (RDA). Der er RDA assembly møde i April, i Barcelona. DeIC har søgt at
engagere sig i det europæiske samarbejde i regi Research Data Services, Expertise &
Technology Solutions (EUDAT). Projektet slutter april 2018 og samarbejdet søges
videreført i regi af (EUDAT CDI) samt i regi af European Open Science Cloud (EOSC). DM
LedelsesCAB diskuterede endvidere to nyere danske udviklinger på DM området: Dels
det at der er lanceret en National strategi for Personlig Medicin 2017-20202, hvilket
muligvis vil føre til et nationalt gnomcenter. Derudover noterede man den store fremdrift
området ”anonymisering og pseudomisering” af forskningsdata. Endeligt noterede man
også de store aktiviteter i det europæiske samarbejde på DM området i form af
European Data Infrastructure (EDI) og European Open Science Cloud (EOSC).
Det blev besluttet:
• at tage orienteringerne til efterretning.
6. Status på CIO forums arbejde med kravspecifikation til cloud baseret lagring
af forskningsdata
DM LedelsesCAB diskuterede formålet med og mandatet for arbejdet. Man konkluderede
at det vigtige var at resultatet kunne bruges som en art kravspecifikation for
leverandører af cloud baseret lagring af forskningsdata. Man fandt det vigtigt at skelne
mellem på den ene side aktive data der lagres og deles, og på den anden side data der
arkiveres. Man anbefalede at afgrænsninger skærpes, og påpegede det vigtige i
geografisk uafhængighed og brugervenlighed.
Det blev besluttet:
• at afvente resultaterne fra CIO forums opfølgning på arbejdet.
7. Status på DEFF’s arbejde med DMP-online (Data Management Plans online)
DMP-online viderføres som et DEFF projekt, hvor den operative drift ligger hos DeIC. Der
er tale om et 2 årigt projekt hvor første møde i projektgruppen netop har været afholdt.
Det blev besluttet:
• at afvente resultaterne fra DEFF projektet.
8. Møder i 2017 i DM LedelsesCAB – Mål og midler

2

http://www.sum.dk/Temaer/Personlig-medicin/National%20strategi%20for%20Personlig%20Medicin.aspx
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DM LedelsesCAB diskuterede de mulige aktiviteter som DM LedelsesCAB kunne have et
særligt fokus på. Man vurderede det afgørende at være i dialog med DeIC’s bestyrelse,
DEFF’s styregruppe og eventuelt styrelsen om eventuelt at revidere den nationale
strategi for data management. Man fandt i denne sammenhæng behov for at påpege at
det budget der pt. er allokeret til nationale DM aktiviteter er beskedent, hvilket gør at
der ikke kan skaber den store fremdrift som ellers skønnes ønskelig.
Det blev besluttet:
• at tage orienteringerne til efterretning.
9. Eventuelt
Der blev ikke taget noget op under dette punkt.
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