DeIC sekretariatet
30. oktober 2017
/Rene Belsø
Referat fra møde i Datamanagement LedelsesCAB den 7. august 2017

Møde dato/Tid:

Mandag den 7. august 2017, klokken 10:00-13:00 (inkl.
frokostsandwich)

Mødested:

Københavns Universitet, Nørregade 10, 1165 København K
Professorvillaen 1.

Deltagere: Klaus Kvorning Hansen (formand), Henrik Pedersen, Kirsten Villadsen
Kristmar, Bjarne Andersen, Josva Kleist, Steen Pedersen, Bo Öhrström, Mogens
Sandfær, Rene Belsø (referent).
Afbud: Kirsten Ohm Kyvik, Michael Rasmussen
Udkast til Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Det blev besluttet:
• at godkende udkast til dagsorden, med den tilføjelse at indsætte et punkt 3½ om
”EOSC & governance”.
2. Beslutningsreferat fra forrige møde 2017-08-07
Det blev besluttet:
• at godkende udkastet til referatet, efter at have rettet det at Bo Öhrström ikke var
med til mødet 2017-05-10.
• at det i referartet skulle understreges mere tydeligt at DeIC dækker alle udgifter til
DataCites for alle brugertyper.
3. Meddelelser fra
LedelsesCAB oa.

hhv.

DeIC,

DEFF,

DM

Forum,

e-Sciencekomite,

HPC

Dagsordenpunktet handlede primært om DM Forum, der netop var gået ind i sin sidste
etårige periode ud af tre, samtidigt med at formanden, Henrik Pedersen, var trådt
tilbage idet han overgår til en ny stilling som Dekan ved Ålborg Universitet.
DM LedelsesCAB fandt at DM Forum var i en brydningstid og muligvis skulle reflektere
over sin status og sit fokus i denne sidste forumperiode, hvor det europæiske
samarbejde, FAIR-data og cost/benefit heraf var kommet på dagsordenen i
Forskningsstyrelsen.
Det blev oplyst at DeIC ville invitere samtlige landets dekaner til DeIC’s årlige
konference, med sigte på at søge dekanernes vurdering af behov for national eInfrastruktur, som led i DeIC2 processen.
Det blev besluttet:
• at tage orienteringerne til efterretning.
3½. EOSC & governance
DM LedelsesCAB diskuterede det europæiske e-Infrastruktursamarbejde, og det at EU
kommissionen just har offentliggjort ”Work Programme 18-19” som ramme om de
finansielle opslag der ville blive udbudt i perioden 2018 til og med 2019.
2017-11-10

02_01 Referat DM LedelsesCAB 2017-08-07.docx

Side 1 af 4

Meget tyder på at styringen af fælleskabets økonomi til e-Infrastruktur på europæisk
niveau, i nær fremtid ville blive styret på en ny og anderledes måde, i tre niveauer
gennem:
1. Et
”Governing
body”,
bestående
af
repræsentanter
fra
landenes
forskningsadministrationer.
2. En ”Direktion” bestående af et mindre udvalg af interessentrepræsentanter
3. Et ”Plenum” bestående af alle interessentrepræsentanter
Man noterede sig og diskuterede hvilken betydning de nye meget store EU-projekter
kunne have (Fx EOSC-pilot og EOSC-Hub, hvor DeIC deltager beskedent i sidstnævnte).
Disse projekter har deltagelse fra næsten alle Europæiske lande, og menes at skulle
konvergere henimod en nye europæiske ledelsesform for e-Infrastrukturfinansiering.
Det blev besluttet:
• at konkluderer at det europæiske samarbejde på e-Infrastrukturområdet er tiltaget i
betydning, hvorfor det må forventes at Forskningsstyrelsen ville få behov for styrket
rådgivning.
4. Status på DeIC-2
Forskningsstyrelsen har udarbejdet et nyt oplæg for den videre proces, som tænkes at
lede fra DeIC til et ny national e-Infrastrukturaftale, mellem universiteterne og
Forskningsstyrelsen. DeIC er blevet bedt om at levere en analyse af behov; en
sammenligning (benchmarking) af vores nærmeste nabolande; samt en analyse af de
vigtigste europæiske e-Infrastrukturer.
Næste møde i Danske Universiteter (DU) er primo september, hvor den videre proces
forventes at blive besluttet. Et kommissorium forventes at blive overbragt til DeIC som
beskriver DeIC’s arbejde i denne proces, hvor også CAB-strukturen forventes at blive
inddraget. Dekanernes bidrag forventes at blive samlet op ved DeIC’s kommende
konference ultimo september.
Det blev kommenteret at inddragelsen af Dekanerne var godt timet, da disse mange
steder selv er i færd med at diskuterer deres institutions e-Infrastrukturer hhv. eScience-strategier, og hvor en adskillelse af universitetsadministrationens IT og
forskningens IT syntes at blive stadig mere tydelig.
Det blev besluttet:
• at tage redegørelen til efterretning og afventes DU’s beslutning om den videre
proces, og i øvrigt stille sig klar til at bidrage til DeIC2 processen.
5. Status på DM Forum, DM CAB og DM strategien – afslutningen på 2.
forumperiode og ideer til 3. forumperiode
DM Forums afgående formanden (HP) lagde op til en reorganisering af DM delen af det
nationale e-Infrastruktursamarbejde, der vel kunne omhandle en ændring af både DM
Forum og DM CAB.
Det blev dog påpeget at måske der nu er så mange processer i gang vedr. national
koordinering af e-science med tilhørende infrastruktur, at man ikke nu bør ændre noget i
den nuværende model. Det betyder i så fald, at der hurtigst muligt skal forsøges
rekrutteret en ny formand for DM Forum, og så fortsætte samarbejdet som hidtil. Dette
indebærer, at den nye formand:
• engagerer sig i DeIC-organisationen ved at deltage i DM LedelsesCAB, COO-møder,
møder med betyrelsesformanden og med bestyrelsen; deltager i DeIC All Hands,
DeIC konferencen og lign.
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•
•
•
•

engagerer sig i nationale og internationale fora, relevante for DM – eksempelvis det
nordiske samarbejde NeIC, Research Data Alliance, EUDAT-CDI og Knowledge
Exchange samt afholder foredrag på institutionerne og internationalt
stiller sig til rådighed for Uddannelse- og Forskningsminiseriet (UFM) og
Kulturministeriet vedr. DM og Open Science samt for DEFF, Det Koordinerende Organ
for Registerforskning (KOR) og Danske Universiteter
forbereder møderne i DM Forum sammen med sekretariatet og løser andre opgaver
sammen med sekretariatet for f.eks. Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Sikrer fremgang i infrastruktur-pilotprojekter, tværgående aktiviteter og Train-theTrainers, sikrer lokal forankring og deling nationalt, sikrer engageret fremmøde i
forum

Det er endvidere påtrængende at:
• introducere andre samarbejdsmetoder end projekter over tid, f.eks. intensive
workshops
• foreslå en forenklet måde at bringe resten af DM-budgettet i spil
• der tilføjes et addendum til strategien fra 2014, som beskriver opgaver vedr.
Persondataforordningen, EOSC og FAIR data og tilhørende infrastruktur
Man kunne dog også argumentere for, at der nu var behov for en mere signifikant
ændring. Man kunne benytte sig af, at DM Forum er lykkedes med at få etableret lokale
DM Fora og lade lederen af hver af disse fora udgøre det nationale DM Forum frem til
2019. Formanden for dette forum af 10 medlemmer kunne vælges ud af dets midte.
Denne fremgangsmåde ville også komme evalueringen af DeIC i møde og give
institutionerne mere direkte indflydelse på den nationale udvikling af DM.
Det blev besluttet:
• at hører DM Forum om deres syn på ovenstående senarier for den fremtidige
organisering af det nationale DM samarbejde.
• At næste DM Forummøde skulle ledes af Bjarne Andersen.
6. Indspil fra DM LedelsesCAB til DeIC-2 processen
Der var i DM LedelsesCAB enighed om at denne årlige rapportering særligt skulle ses i
lystet af at DM Forum var gået ind i sin sidste etårige periode ud af tre, samtidigt med at
hele organiseringen af det nationale e-Infrastruktursamarbejde var til diskussion mellem
Forskningsstyrelsen og DU.
Det blev besluttet:
• At igangsætte arbejdet med at lave den årige rapportering til DeIC’s bestyrelse og
DEFF’s styregruppe, om det nationale samarbejde på DM området.
• At rapporteringen skulle se fremad og skulle kunne bruges som bidrag til DeIC2
processen.
• At rapporteringen skulle søge at lægge op til at der udarbejdes en ny national
strategi for forskningsdata management.
7. Dansk registerforskning og DeIC
DM LedelsesCAB diskuterede registerforskning og det at DeIC har finansielle midler til eInfrastruktur på registerforskningsområdet.
Der var enighed om at det var problematisk at de danske registre, særligt dem i
Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen, stadig blev vigtigere for forskningen men
ikke var blevet nævneværdigt mere tilgængelige. Dette skyldes udfordringer på mange
niveauer.
Det koordinerende organ for registerforskning (KOR) presser dog på for at skabe mere
åbenhed og bedre adgang for forskere til de nationale registre. KOR har pt. et særligt
fokus på at skabe en ”one-stop-shop” for forskernes adgang til registrene.
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Det blev besluttet:
• at afvente udviklingen i KOR.
8. EU’s Persondataforordning
Der var i DM LedelsesCAB enighed om, at den nye persondata-forordning kommer til at
få stor betydning for universiteterne. Et lovkatalog er ved at blive skabt.
Det blev besluttet:
• at fremover have EU’s Persondataforordning fast på DM LedelsesCAB’s dagsorden.
9. Eventuelt
Det blev nævnt at Rigsarkivet snart udsender en høring vedrørende bekendtgørelse om
anmeldelse af digital forskningsdata.

2017-11-10

02_01 Referat DM LedelsesCAB 2017-08-07.docx

Side 4 af 4

