DeIC sekretariatet
20. november 2015
Gitte Kudsk
Referat af møde i Datamanagement LedelsesCAB den 20. november 2015
Tid:

Fredag den 20. november 2015 kl. 10-13

Sted:

Københavns Universitet, Nørregade 10, Udvalgsværelse 4 (opgang N – se kort næste side)

Formål: Andet møde i LedelsesCAB for national datamanagement
Deltagere: Klaus Kvorning Hansen (formand), Henrik Pedersen, Josva Kleist, Kirsten Villadsen
Kristmar, Bo Öhrström, Bjarne Andersen (pr video), Mogens Sandfær, Kirsten Ohm Kyvik , Steen
Pedersen, Gitte Kudsk (referent)
Afbud: ingen
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger
3. Kommissorium for DM LedelsesCAB
DM LedelsesCAB havde følgende bemærkninger til kommissorium:
•
•
•

Korrektion: Det er Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), der udpeger
medlemmet til DM LedelsesCAB, ikke de enkelte registre.
Da DM LedelsesCAB fører tilsyn med arbejdet i DM TekRef, eSciencekomite og DM Forum bør
referater fra disse møder som standard være bilag til møderne i DM LedelsesCAB
Sætningen ”DM LedelsesCAB kan derudover beslutte at deltage i møder i de pågældende
organer som observatør eller at invitere repræsentanter til at deltage i DM LedelsesCAB’s egne
møder.” bør ændres til DM LedelsesCAB kan derudover anmode om at deltage i møderne hos
DM TekRef, eSciencekomite og DM Forum”. Dagsorden fra disse møder, bør derfor tilgå DM
LedelsesCAB inden møderne, så deltagelse kan overvejes.

Efter ændringer ovennævnte ændringer kommissorium til godkendelse i bestyrelse og styregruppe.
4. DM Forum – Pilotprojekter
DM forum sendte kald for pilotprojekter ud den 6. november 2015. Kaldet er udformet efter
Roadmap 2015, der bliver behandlet af NUFI. Det vigtige er, at der er tale om nationale projekter,
flere institutioner skal være involveret og det skal have værdi for forskerne.
Det er ikke kun et spørgsmål om at bygge nyt. Der eksisterer meget infrastruktur allerede, så
etablering af forudsætningerne for en øget udbredelse af national tilgang til det allerede
eksisterende kan også komme i betragtning.
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Evalueringskriterierne skal ikke opfyldes 100%, hvis man har en god grund til det. Der er ikke regnet
med 1 mio.kr. fra DeIC til 5 projekter. Der kan godt være mellem 3-7 projekter, afhængigt af
ansøgningerne. Alle midler skal ikke nødvendigvis uddeles nu. Det afgørende er hvilke projekter, der
kommer ind.
Det skal være e-infrastruktur, der hjælper forskningsgrupperne, ikke forskningsprojekter i sig selv.
Kravet om at mindst 3 universiteter/bevaringsinstitutioner skal være med i ansøgningen skal sikre, at
det løftes til nationalt niveau.
Man kan vælge at fokusere på forskellige steder i datas livscyklus, men man skal kunne redegøre for
sammenhængen.
Ansøgningen skal underskrives af en person med budgetansvar, så medfinansieringen sikres.
Da DeICs midler til kaldet stammer fra infrastrukturpuljen er der krav om, at de hovedsageligt
anvendes til projekter relateret til fysisk infrastruktur. DM Forum kan også støtte andre former for
projekter, bare ikke med disse midler, jf. næste punkt på dagsordenen.
Der er behov for udbredelse af information om kaldet, så der sikres en passende mængde
ansøgninger. Der kunne holdes en større event, hvor brugerne blev inspireret til og kunne stille
spørgsmål. En offentlig FAQ kunne også være en god ide.
Det blev påpeget, at fristen den 5. februar 2016 er stram, hvis budskabet skal udbredes og
medfinansieringen sikres, når der også er en juleferie i mellem. Med en mindre forlængelse vil det
stadig være muligt at opnå gode resultater i Forums levetid.
Det skal sikres, at der ikke bliver habilitetsproblemer. Deltagerne i såvel Forum som LedelsesCAB
repræsenterer med stor sandsynlighed også nogle af projekterne.
Den endelige afgørelse ligger hos DeICs bestyrelse og DEFFs styregruppe.
DM LedelsesCAB bør udvælge nogle projekter og indstille til de to besluttende parter, men alle
ansøgninger skal medsendes.
Det er op til styregruppe og bestyrelse at nå frem til endelig enighed om projekterne.
DM LedelsesCAB vil på næste møde lave et scorecard, der skal danne baggrund for prioriteringen.
Det skal sikres at datamanagement understøttes generelt. Scorecardet skal også ved at objektivere
udvælgelseskriterierne medvirke til, at habilitetsproblemer ikke opstår.
På baggrund af diskussion besluttede DM LedelsesCAB
1. Fristen for indsendelse af ansøgninger udsættes med en måned til den 8. marts 2016.
2. DM ledelsesCAB udarbejder et scorecard til evaluering af projekterne, med inspiration fra kaldet.
3. Det er ikke en målsætning at bruge alle midlerne på en gang. Det afhænger af de ansøgninger, der
modtages
Derudover opfordres sekretariatet til at arrangere en inspirationsdag med DM forum som vært for
alle interesserede. Der bør inviteres bredt, med henblik på videndeling og information.
Aktivitet: DM LedelsesCAB udarbejder scorecard på næste møde på baggrund af et oplæg fra
formanden og sekretariatet.
4. DM Forum – Aktiviteter
Formand for DM Forum Henrik Pedersen fremlagde forslag til tildeling af frikøbsmidler fra
frikøbsbudgettet fra DEFF finansieringen.
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1. Man får betaling for at være medlem af DM Forum, når man deltager i mindst 2/3 af møderne og i
train-the-trainer-aktiviteterne – 25.000 kr./år
2. Man får betaling for at deltage i de aktiviteter, der er vedtaget i Forum. Timeprisen er 350 kr.
3. Som noget nyt kan man få betaling for datamanagement aktiviteter på egen institution, under
betingelse af, at der redegøres for fremdriften overfor DM Forum, og at aktiviteten stilles til
rådighed nationalt efterfølgende.
Formålet med 3. er blandt andet at give bedre engagement ude på institutionerne. Der skal ansøges
om at få tilskud til aktiviteterne.
Aktivitet:
Fremlægge budget for midlerne på næste møde. Hvordan er det sat op, og hvordan bruges det? –
Henrik Pedersen.
Henrik skal desuden i den endelige beskrivelse præcisere de krav, der stilles til ansøgning om
frikøbsmidler i kategori 3.
5. Meddelelser fra DEFF
Bo Öhrström berettede, at DEFF havde styregruppemøde onsdag den 18. november, hvor
statusrapporten fra DM Forum blev fremlagt. Styregruppen vedtog på den baggrund at udløse
midlerne til DM Forum for næste år.
6. Meddelelser fra DeIC
Steen Pedersen berettede om, at arbejdet med hvordan DeIC skal se ud fremover er i gang. Det
endelige skal foreligge senest 1. juli 2016. Rektorkollegiet og Styrelsen for Forskning og Innovation
skulle gerne nå frem til konsensus. Vi afventer referat fra møde i Rektorkollegiet den 10. november.
DeIC er i dialog med Styrelsen for Forskning og Innovation.
DeIC holdt årsmøde i starten af november med en lang række af interessenterne, blandt andet fra
DM LedelsesCAB. Interessenterne på årsmødet blev bedt om at være med til at formulere en
ambition for nationen.
7. Øvrige meddelelser
Klaus Kvorning: Ifølge kommissorium skal DM LedelsesCAB rapportere til DEFF styregruppe og DeIC
bestyrelse. Det vil vi gøre, når der er afholdt lidt flere møder.
Henrik Pedersen: Michael Rasmussen, DTU vil gerne være formand for DM TekRef. Skal endeligt
udpeges af DeIC bestyrelse og DEFF styregruppe. DM LedelsesCAB tilsluttede sig
Aktion: Sikre udpegelse i de styrende organer (Bo Öhrström og Gitte Kudsk)
Kirsten Villadsen Kristmar orienterede kort om ny bekendtgørelse om forskningsdata fra Rigsarkivet.
Universiteterne skal melde til Rigsarkivet hvilke data, der ligger rundt om hos universiteterne.
Aktivitet: Kirsten vil på det kommende møde orientere mere om dette.
8. Næste møde
Følgende møder blev aftalt:
3. februar 2016 kl. 13.00 – 16.00. Opstilling af scorecard til evaluering af pilotprojekter
13. april 2016 kl. 13.00 – 16.00. Evaluering af pilotprojekter
15. august 2016 kl. 10.00-13.00
26. oktober 2016 kl. 10.00 – 13.00
Møderne holdes som udgangspunkt på Københavns Universitet.
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