DM Forum møde 4.9.2017
Mødelokalitet: NORDUnet A/S, Kastruplundgade 22, DK-2770 Kastrup – lokale KAS-large
Deltagere:
Karsten Kryger Hansen
Bo Bai
Bo Bendix
Søren Christensen
Lars Nondal
Dicte Madsen
Michael Rasmussen
Andrew Cranfield

Paula Martinez Lavancy
Katrine Flindt Holmstrand
Jens Christian Godskesen
Lene Offersgaard
Susanne den Boer
Henning Klarlund
Anne Gerdes
Asger Væring Larsen

Lasse Silas Kalnæs
Anders Sparre Conrad
Bjarne S. Andersen
Ellen V. Knudsen
Hanne Munch Kristiansen
Mette Hall-Andersen
Jens Worm Begtrup

Sekretariat
Rene Belsø (referent)
Gæster
Jan Dalsten Sørensen
Lene Krøl Andersen
Birgitte Vedel Thage

Dagsordenpunkt
01 - Godkendelse af dagsorden
Det blev erindret at DM Forum’s formand Henrik Pedersen har forladt forummet 2017-09-30 til en stilling som Dekan ved Ålborg
Universitet. Det er aftalt at dagens møde ledes af Bjarne S. Andersen (KB). Dagsorden blev godkendt.
02 - Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt, efter at det blev påpeget at der er en fejl i figuren for dagsorden punkt 7.
03 - Drøftelse af DM Forums fremtid v/mødeleder
Som oplæg til diskussion havde afgået formand Henrik Pedersen forfattet et diskussionsoplæg (bilag 03_01) til DM CAB og DM
Forum. Oplægget skitserer to modeller for en fortsættelse af DM Forum, og blev præsenteret af mødelederen:
1.
2.

Modellen foreslår at man bibeholder den nuværende organisering og blot rekrutterer en ny formand, med samme
opgaver og grad af involvering i DeiC organisationen og DeIC sekretariatsstøtte som før.
Modellen foreslår en reorganisering og skabelse af et helt nyt forum og DM CAB struktur samlet, hvor lederne af de
lokale DM fora udgør et nyt mindre og bedre forankret forum, hvorudfra en ny formand vælges. Det nye forum udgør
dermed også DM ledelsesCAB’s funktion, og følgelig vil det være DEFF og DeiC direktionernes opgave at forberede
materiale til styregruppen/bestyrelsen.

I begge scenarier påpeger oplægget at det er påtrængende nødvendigt at få
a)
b)

formuleret et addendum til strategien fra 2014, der forholder sig til persondataforordningen, EOSC og FAIR data og
tilhørende infrastruktur;
taget stilling til den resterende økonomi.

DM Forum diskuterede modellerne i plenum og ved at man lavede grupper der gennemgik modellerne og henholdsvis
konkluderede fordele og ulemper ved begge to modeller.
Mødeleder sammenfattede på tavle sammen med DM Forum en overodnet vurdering.
Beslutning:
1.
2.

At anbefale model 1 (bibeholder den nuværende organisering) til DM CAB.
At mødeleder overfører DM Forums sammenfatning af syn på de to modeller i et kort dokument til DM CAB. Dokumentet er
efterfølgende lavet og ligger i https://data.deic.dk/shared/DM_forum i mappen ’Slides mm fra møde 2017 09 04’.

04 - RDM uv for PhD - Præsentation og beslutning om forslag ny type 2 aktivitet v/Asger Væring
Et forslag til ny aktivitet i DM Forum blev fremført: ”Undervisning i data management for ph.d.-studerende” ved en PowerPoint
præsentation, med efterfølgende spørgsmål og diskussion. Præsentationen ligger i https://data.deic.dk/shared/DM_forum i
mappen ’Slides mm fra møde 2017 09 04’.
Beslutning:
1.
2.
3.
4.
5.

Forskere skal inddrages i arbejdet.
Fokusset skal være nationalt og omfatte alle fakulteter.
Eksisterende eller planlagte ph.d. kurser/skoler skal inddrages med sigte på koordinering og for at undgå dobbeltarbejde.
Der skal sigtes på digitale moduler, og suppleres med traditionelt fremmøde.
Aktiviteten skal identificere de mest egnet DM faglige cases for kursusindhold.

2017-09-04

02_01 2017 09 04 Beslutningsreferat DM Forum v2.docx

Side 1 af 2

6.
7.
8.

Aktivitetens resultat skal være en afholdt 2 dages workshop med en konkluderende kursusbeskrivelse.
Kursusbeskrivelsen skal indeholde alle de beskrevne elementer, der kan udgøre rammen for en ny national aktivitet, der har
til formål at udvikle og/eller købe kurset.
Aktiviteten godkendes og igangsættes umiddelbart, med en timebevilling på 120 timer til Asger Væring.

05 - Grunddata - minimumskrav ift. GDPR - Præsentation og beslutning om forslag til ny type 2 aktivitet v/Karsten Kryger
Et forslag til ny aktivitet i DM Forum blev fremført: ”How to facilitate master-data to identify datasets across systems”.
Der blev fremført en vurdering af forskellige infrastrukturer og instrumenter der er del af eller forudsætning for datafremskaffelse
eller databehandling. Der er således et stigende behov for at disse kan identificeres entydigt. Præsentation blev efterfulgt af
spørgsmål og diskussion.
Beslutning:
1.
2.

Aktivitetens resultat skal være en konceptbeskrivelse og detaljeret program med oplægsholdere, som forslag til en workshop
om emnet.
Aktiviteten godkendes og igangsættes umiddelbart, med en timebevilling på 20 timer.

06 - Evt. andre forslag til type 2 aktiviteter - fx lokale aktiviteter løftet op på nationalt niveau
DM Forum diskuterede hvad man egentlig forstod ved DM Forum aktiviteter, og det at de skulle have national relevans som del af
den nationale strategi.
Beslutning:
1.
2.

At i højere grad forsøge at bruge lokale prioriterede aktiviteter som grundlag for et mere fokuseret nationalt samarbejde.
At den nye formand skulle inviteres til at have synspunkter på dette til næste møde.

07 - Orientering om og drøftelse af Rigsarkivets udkast til bekendtgørelser om anmeldelse af forskningsdata og om aflevering af
arkiveringsversioner v/Mette Hall-Andersen og Jan Dalsten Sørensen
Rigsarkivets har udarbejdet et udkast til bekendtgørelser om anmeldelse af forskningsdata og om aflevering af
arkiveringsversioner. Forslaget er sent ud i en bred høring.
Rigsarkivets repræsentanter i DM Forum gennemgik baggrund for og indhold i forslaget, ved to præsentationer. Præsentationerne
blev efterfulgt af spørgsmål og diskussion. De fleste spørgsmål og kommentarer gik på hhv.:
•
•
•

De tekniske forudsætninger for at realiserer forslaget,
Udfordringer der er knyttet til det at bestemme hvad som er ”bevaringsværdigt”,
Omkostningsniveauet knyttet til at bevare selv mindre udvalgte dele af et eksponentielt voksende meget heterogent
korpus af forskningsdata, og fordeling af sådanne omkostninger på tværs af ressortområder.

Rigarkivets præsentationer ligger i https://data.deic.dk/shared/DM_forum i mappen ’Slides mm fra møde 2017 09 04’.
Beslutning:
1.
2.

At tage orienteringer til efterretning og inviterer DM Forum til at bidrage skriftligt med vurderinger efter mødet.
At forsøge at sammenfatte DM Forums vurdering af forslaget i et samlet høringssvar.

08 - Modeller til forståelse af RDM – præsentation v/Karsten Kryger Hansen
Beslutning:
1.

Punktet blev udskudt grundet manglende tid.

09 - Brainstorm på nye TtT-aktiviteter v/mødeleder
Beslutning:
1.

Punktet blev udskudt grundet manglende tid.

10 - Diskussion af organisering af storageinfrastrukturer v/Rene Belsø
Beslutning:
1.

Punktet blev udskudt grundet manglende tid.

11 - Eventuelt
Der blev ikke taget noget op under dette punkt.
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