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Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 10. april 2012.

a.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser anmoder om Finansudvalgets
tilslutning til, at aktiviteterne på § 19.17.04.25. EDB-Kapacitet (Scientific Computing) og §
19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet overføres til en nyoprettet konto § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde i forbindelse med oprettelse af et nyt dansk samarbejde mellem de danske universiteter og forskningsinstitutioner inden for e-Science og e-Infrastruktur. Endvidere overføres 50,0
mio. kr. til § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur.
Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.

b.

På baggrund af den danske roadmap for forskningsinfrastruktur nedsatte Styrelsen for Forskning og
Innovation i foråret 2011 et arbejdsudvalg med deltagelse af universiteterne med henblik på at styrke
samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og universiteterne inden for e-Science. Arbejdsudvalget
har anbefalet, at der sker en reorganisering og styrkelse af dansk e-Science, herunder et styrket samarbejde mellem universiteterne, der skal danne grundlag for et forpligtende netværk, som styrker
samarbejdet mellem de danske universiteter og forskningsinstitutioner inden for e-Science. Styrelsen
for Forskning og Innovation og de otte universiteters rektorer har i september 2011 underskrevet aftale om oprettelse af Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.
Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal bidrage til, at dansk forskning sikres højt internationalt niveau på e-Scienceområdet samt sørge for, at danske universiteter og forskningsinstitutioner er forbundet med indbyrdes netværksforbindelser af høj kapacitet og med tilsvarende netværksforbindelser
i udlandet. Samarbejdet udvikler og leverer e-Science- og e-Infrastrukturtjenester med henblik på løbende at opfylde dansk forsknings behov på disse områder.
Der oprettes en konto til samarbejdet på § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (reservationsbevilling), som samler aktiviteterne på § 19.17.04.25. EDB-Kapacitet (Scientific Computing) (reservationsbevilling) og § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet (reservationsbevilling). Endvidere overføres 50 mio. kr. til samarbejdet fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur. Der er tale
om videreførte midler fra 2011 finansieret af globaliseringspuljen.
Bevillingen på § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal anvendes til at indkøbe og sikre
adgang til computerressourcer og -kompetencer i Danmark og udlandet med henblik på at sikre
dansk forskning tilstrækkelig regnekraft, lagerkapacitet mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til
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opbygningen og driften af koordineret dansk kompetenceopbygning, som skal understøtte bl.a. uddannelses- og rådgivningsaktiviteter og gøre e-Science tilgængelig for alle danske forskningsmiljøer.
Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til medlemskab af relevante internationale samarbejdsorganisationer for at skabe adgang til store computerfaciliteter, datalagre, ekspertise mv. Det
brugerfinansierede forskningsnet videreføres på en separat underkonto under §19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde med samme formål og bevilling som på § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet.
Fra § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde kan tilskud gives som tilsagn og tilskud kan forudbetales. Udgifterne kan på bevillingsafregningen nedskrives, såfremt indtægterne ikke svarer til
den budgetterede indtægtsbevilling.
Dansk e-Infrastruktur Samarbejde henhører organisatorisk under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og er ikke en juridisk selvstændig enhed. Udmøntningen af §
19.17.06. sker under rådgivning fra en bestyrelse, som har ansvaret for, at samarbejdet opfylder sit
formål. Bestyrelsen bistås af et sekretariat, som den placerer ved en af de deltagende forskningsinstitutioner.
Der kan af bevillingen på § 19.17.06. afholdes begrænsede udgifter til drift af sekretariat samt efter
gældende regler udbetales arbejdsgiverkompensation eller honorar til bestyrelsens formand og medlemmer samt formand og medlemmer af underudvalg og styreenheder inden for en samlet ramme på
4 mio. kr. Det årlige budget for sekretariatet godkendes af Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser.
Som konsekvens af ovennævnte nedlægges Dansk Center for Scientific Computing, og bestyrelserne for Forskningens Højhastighedsnet og Dansk Center for Scientific Computing afbeskikkes. Forskningens Højhastighedsnet videreføres uforandret inden for det nye samarbejde.
De fremadrettede konsekvenser indarbejdes på finanslovsforslaget for 2013. Forslaget ser således
ud fordelt på under- og standardkonti:
§ 19.17.04.

§ 19.17.05.

§ 19.17.06.

Andre programaktiviteter (reservationsbevilling)
25.
EDB-Kapacitet (Scientific Computing)
46.
Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
Forskningens Højhastighedsnet (reservationsbevilling)
10.
Højhastighedsnet
11.
Salg af varer
22.
Andre ordinære driftsomkostninger
43.
Interne statslige overførselsudgifter
46.
Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (Reservationsbev. ) - ny
konto
10.
EDB kapacitet (Scientific Computing)
46.
Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
11.
Højhastighedsnet
11.
Salg af varer

-15,5

-37,5
-17,7
-17,7
-2,1

65,5
37,5
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22.
43.
46.

§ 19.41.14.

Andre ordinære driftsomkostninger
Interne statslige overførselsudgifter
Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

Pulje til forskningsinfrastruktur (reservationsbevilling)
10.
Pulje til forskningsinfrastruktur
46.
Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

17,7
17,7
2,1

-50,0

c.

Sagen forelægges for Finansudvalget nu med henblik på, at bestyrelsen kan udpeges og det nye
samarbejde kan etableres.

d.

---

e.

Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at aktiviteterne på § 19.17.04.25.
EDB-Kapacitet (Scientific Computing) og § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet overføres til
en nyoprettet konto § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde. Endvidere overføres 50,0 mio. kr.
til § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur.
Der optages således følgende på lov om tillægsbevilling for 2012:

§ 19.17.04.
§ 19.17.05.
§ 19.17.06.
§ 19.41.14.

Andre programaktiviteter
Forskningens Højhastighedsnet
Dansk e-Infrastruktur Samarbejde
Pulje til forskningsinfrastruktur

Udgift
-15,5 mio. kr.
-37,5 mio. kr.
103,0 mio. kr.
-50,0 mio. kr.

Indtægt
-37,5 mio. kr.
37,5 mio. kr.
-

Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.
f.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. april 2012

MORTEN ØSTERGAARD
/ Peter Sloth
Til Finansudvalget.

