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Referat
1. Velkomst og gensidig præsentation (Klaus Kvorning Hansen).
Klaus Kvorning Hansen bød velkommen og understregede at formålet med det første møde i
gruppen primært var at definere DM LedelsesCABens (”DM LCAB”) rolle og opgaver.
Nationalt Forum for Forskningsdata Management (”Forum”) havde holdt deres første møde tidligere
på ugen, og det blev vedtaget at indføre et punkt på dagsordenen med en præsentation af
resultaterne herfra. (Nyt punkt 3)
2. Kort præsentation af arbejdet med den nationale strategi og aktuel status (Steen Pedersen)
- Bilag (DML 01-2015-1) National Strategi for Forskningsdata Management 2015-2018
Steen Pedersen glædede sig over, at processen omkring en national strategi er nået så langt, og at
Danmark som et af få lande i verden har etableret et stort og bredt engagement blandt
interessenterne. ”Vi skal lære af udlandets erfaringer, men det vi har, er noget specielt.
Opmærksomheden på arbejdet er stort på institutionerne. De rigtige mennesker er udpeget til både
Det Nationale Forum og LedelsesCABen. Muligheden for at alle kan se sig selv som en del af det
samlede, og at vi kan forhindre, at det løber i alle mulige retninger, er stor. ”
Steen præsenterede organisationsstrukturen for det nationale datamanagement arbejde.
Da den nationale strategi var i høring hos universiteter og bevaringsinstitutioner, var
tilbagemeldingen blandt andet, at styringsstrukturen så vidt muligt skulle bygge på eksisterende
fora.
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DM LCAB refererer både til DeICs bestyrelse og til DEFFs styregruppe. Det forventes ikke at det
komplicerer eller forsinker arbejdet unødigt.
Alle institutionerne deltager i Forum med minimum 2 repræsentanter. Der er en god forankring.
Formanden blev udpeget pr. 1. maj 2015. Første møde i forum afholdt den 25.-26. august 2015 med
30 deltagere.
Den tekniske referencegruppe for datamanagement mangler. Det er en åben gruppe for dem, der
har interesse for teknikken omkring datamanagement. Gruppen vil have tæt kontakt til
universiteternes CIO Forum. Gruppen konstituerer sig selv og formanden deltager i LCAB møderne.
DeIC har tidligere nedsat eScience komiteen, som er forskere fra institutionerne. Den eksisterende
gruppe indgår i datamanagement arbejde som forskernes talerør.
Forum er omdrejningspunktet for aktiviteterne – DM LCAB skal definere sin rolle i forhold til dette.
Derudover er der links ind i Danske Universiteter via CIO Forum og DM LCAB formand Klaus Kvorning
Hansen.
Flere af universiteterne arbejder på at etablere interne datamanagement følgegrupper til at
understøtte det nationale arbejde som intern reference for det nationale forum.
3. Resultater fra første møde i Nationalt Forum for Forskningsdata Management(Henrik Pedersen)
Formanden for Forum blev ansat pr. 1. maj og det lykkedes at få udpeget personer til Forum inden
sommerferien.
Programmet for opstartsmødet blev klart henover sommeren, og opstartsmødet havde fokus på to
centrale spørgsmål: ”Hvor er vi i juni 2018?” (Common Ground) og ”Hvad skal vi nå at lave inden?”
(projekter).
Mødet endte med stor opbakning til common ground og 10 projekter, der er klar til at blive sat i
søen. Første ikke officielle udkast til dette blev sendt til DM LCAB medlemmerne under mødet. Den
færdige udgave tilsendes så snart den foreligger.
Det er i Forums interesse at inddrage de eksisterende strukturer. Det vil være hensigtsmæssigt, at
den person, der sidder i Forum også ved hvad der foregår internt på egen institution. Opgaven er at
koordinere de lokale og nationalt initiativer.
Den nationale datamanagement indsats arbejder på at koordinere såvel ”hard core teknik”,
værktøjer som politikker. Det er væsentligt at sikre at opmærksomheden ikke fokuseres på
teknikken, som kan være sværere at forene.
4. LedelsesCAB'ens rolle udfoldet (Klaus Kvorning Hansen)
Klaus Kvorning Hansen gennemgik beskrivelsen af DM LCAB opgaver i strategien, samt egne tanker
om gruppens opgaver og ansvar.
Præsentationen er vedlagt referatet.
5. Kommentarer og fokusområder (alle)
Train the Trainer kursus er et emne på Forums møder. Det fremtidige forløb på uddannelsesområdet
er et af de definerede projekter for Forum
For de fagspecifikke pilotprojekter arbejder Forum på formulering af Call/udbud. Det kan være for
rigidt med fast 1 mio. kr. pr. projekt. Forum behandler ansøgningerne og indstiller til DM LCAB. Den
endelige beslutning skal godkendes af DeICs bestyrelse.
DeICs støtte til området stammer fra roadmappen i 2012 og den efterfølgende infrastrukturbevilling.
Disse midler skal anvendes til etablering af e-infrastruktur. De kan ikke anvendes til vedligehold og
drift, men kan i et begrænset omfang anvendes til udviklings- og etableringstimer.
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Følgende fokusområder og opgaver blev identificeret for DM LCAB:
Det primære formål er at sikre, at det nationale perspektiv og sammenhængen til øvrige relaterede
aktiviteter på forskningsdataområdet, indenfor både e-infrastruktur og management-området.
Nationalt Forum skal fremlægge fremdriftsrapporter halvårligt, med det formål at sikre, at de
overordnede formål om nationalt samarbejde opfyldes. Dette er primært til DEFF Styregruppe og
DeIC Bestyrelse, men SM LCAB bør sikre det løbende arbejde, herunder følge projekterne i Forum..
LedelsesCABen skal sikre, at det brede spektrum dækkes. Projekterne skal hænge sammen med det
overordnende.
LedelsesCABen kan ikke blande sig i hvad, der sker på de enkelte institutioner.
LedelsesCABen kan stille opgaver til Forum.
5. Opsamling og forslag til hovedindhold i et "kommissorium" for CAB'en (Klaus Kvorning Hansen)
DM LCABs mødefrekvens bør følge både møderne i Forum og møderne i DEFF styregruppe og DeIC
Bestyrelse. Frekvensen her er 4 møder om året.
Mødet bør holdes efter et møde i Nationalt Forum og før et møde i de to bestyrelser. Der skal være
tid til at inddrage baglandet.
Klaus Kvorning Hansen arbejder videre med udformning af et kommissorium for gruppen, der
beskriver mødefrekvens og typer af opgaver.
Gitte Kudsk sender kommissoriet for HPC LCAB til Klaus.
Kommissoriet sendes i skriftlig høring og forventes endeligt godkendt på førstkommende møde.
Klaus Kvorning Hansen og Henrik Pedersen sikrer det løbende samarbejde mellem Nationalt Forum
og DM LCAB.
6. Præsentation af DeiC's øvrige aktiviteter (Steen Pedersen)
Forskningsnettet er fundamentet, der binder de øvrige elementer sammen. Det opgraderes for 30
mio. kr. i 2016.
DeICs virkefelt indebærer et samarbejde med de lokale initiativer, koordinering og ageren på det
nationale niveau og at samarbejde internationalt, for at sikre at Danmark er på internationalt niveau
indenfor e-infrastruktur.
På HPC området har DeIC Nationale HPC Center, SDU netop indledt aktiviteterne til udvidelse af
computeren til fase2.
DeIC Nationale Kulturarvscluster, Statsbiblioteket indvies den 19. oktober 2015.
Aftalerne med KU og DTU om DeIC Nationale Supercomputer, DTU er ved at falde på plads.
7. Næste møde
Gitte sender Doodle ud med datoer medio november.
DeICs bestyrelse fastlægger deres møder for 2016 på bestyrelsesmøde ultimo september. Når disse
og DEFFs tilsvarende foreligger udsendes Doodle for DM LedelsesCAB møder i hele 2016 med skyldig
hensyntagen til møderne i Nationalt Forum.
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