Forslag til DeIC og DEFF om
omlægning af DM Forum’s økonomi og tilskudsordning

Baggrund
DM Forum’s økonomi har vist sig at være kompliceret, såvel at forstå for DM Forummedlemmer m.fl. og
vanskelig at administrere for DeIC sekretariatet. Samtidigt har det nationale samarbejde gennemgået
en modning, der afstedkommer et behov for ændring af støttekategorierne.
Økonomien har hidtil bestået af budgetter til fem adskilte støttekategorier, med varierende krav til
medfinansiering. Størstedelen af DM Forums samlede økonomi har været uddelt i regi af tre støttekategorier/aktivitetstyper med krav om 50% medfinansiering fra institutionerne:
1. Aktiv deltagelse i forums stormøder og undervisningsprogrammer
2. Aktiv deltagelse i forums arbejdsgrupper (tværinstitutionelle aktiviteter)
3. Aktiv deltagelse i etablering og drift af institutionslokale støttefunktioner (lokale aktiviteter)
Derudover er der budget, uden krav om medfinansiering, til:
4. Train The Trainers (TtT) aktiviteter
5. Sekretariatsbetjening af DM Forum og DM CAB.
Således gennemføres nu en omlægning af den samlede økonomi i DM Forum jf. nedenfor, hvor de hidtidige støttekategorier gennemgås.
1

Aktiv deltagelse i forums stormøder og undervisningsprogrammer

Denne støttetype, der hidtil har godtgjort institutionernes deltagelse i DM Forums møder, afskaffes nu
helt. Der syntes ikke længere at være behov for at støtte incitamentet for at deltage i koordineringen
og vidensdelingen i regi af de nationale møder. Det er blevet vigtigere på nuværende tidspunkt at støtte institutionernes DM prioriteringer.
2

Aktiv deltagelse i forums arbejdsgrupper

En bevilling fra DM Forums budget af denne type bevilges fremover til én på forhånd kendt aktivitetsleder (projektleder fra én institution). Aktivitetslederen bliver ansvarlig for såvel aktiviteten som budgettet og for viderefordeling af budget til andre deltagende institutioner. Leverancer skal være konkrete og
velbeskrevne ift. mål.
Aktiviteter iværksættes fremover i henhold til en godkendt aktivitetsbeskrivelse og følger en aftalt aktivitetsmodel, præsenteret på DM Forums møde 2018-01-26. Grundlæggende er der tale om de samme
regler som i (alle andre) DEFF-projekter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De udvalgte nationale aktiviteter tildeles hver en aktivitetsleder fra én institution, der tildeles det
fulde administrative og økonomiske ansvar.
Lønudgifter kan tillægges 20% OH, og der kan søges om op til 60% DEFF-tilskud til disse.
For projektledelse kan der dog søges om 100% DEFF-tilskud, men projektledelse kan i alt højst
udgøre 20% af arbejdet.
Timeprisen afhænger af de reelt involverede medarbejderes løn. Jo dyrere medarbejdere, jo højere
timepris og jo færre timer for pengene – og omvendt.
Velargumenterede direkte omkostninger kan finansieres 100%.
Aktiviteter skal være helt afsluttet senest 2018-12-31.
Aktiviteter beskrives som aftalt på DM Forums møde 2018-01-26, dagsordenbilag ”05_03 Beslutningsgrundlag (skabelon aktivitetsbeskrivelse)”
Aktiviteter skal have mindst 3 deltagende institutioner blandt DM Forums 10 deltagende institutioner.
I aktiviteter og tilbedte budgetter opereres ikke længere med en opdeling mellem bevaringsinstitutioner og universiteter.
Institutionernes deltagelse i aktiviteter afregnes og godtgørelsen udbetales ved DM Forumperiodens
udløb, efter at aktiviteten har leveret sine aftalte must-have leverancer.
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Samlet set vil denne nye støttemodel betyde at formanden og sekretariatet har en mere aktiv rolle ift.
at hjælpe med at nationale aktiviteter (projekter) bliver udviklet, veldefinerede, forankrede, medfinansierede og gennemført; og at der sikres en stabil fremdrift i kraft af at aktivitetslederne nu er fuldt finansierede.
3

Aktiv deltagelse i etablering og drift af institutionslokale støttefunktioner

Denne støttetype afskaffes, idet etableringen nu skønnes fremskreden, og den nationale støtte nu prioriteres flyttet til ovenstående tværinstitutionelle nationale aktiviteter.
4

Train The Trainers (TtT) aktiviteter

Denne støttetype har primært haft til hensigt at styrke kompetencen hos de personer fra institutionerne
som har været engageret i etablering og drift af institutionslokale DM støttefunktioner.
Denne støtte vurderes fortsat at være relevant, og flere aktiviteter (workshops, kurser, fælles udredningsforløb etc.) planlægges i DM Forum. Budget bevilliges til kursusomkostning via én TtT aktivitetsleder for specifikke enkelt-events. Tilskud gives samlet til afholdelse af de respektive Train The Trainers
aktiviteter, der faktureres til DeIC. Dette kan dække planlægningstimer og direkte omkostninger (oplægsholdere, kost og logi etc.).
5

Sekretariatsbetjening af DM Forum og DM CAB

Sekretariatsbetjening af DM Forum og DM CAB betales af DeIC og dækker sekretariatets lønmidler samt
direkte omkostninger (rejser, diverse DM Forum fællesarrangementer, Formandens internationale forpligtigelse mv).
Denne støtte fastholdes uændret.
6

Konklusion

Den nye økonomimodel fremsendes til DM Forum, som del af mødematerialet til mødet den 26. januar
2018, til orientering og kommentering. Herefter forelægges den til endelig beslutning i DEFF’s styregruppe og DeIC’s bestyrelse, efter indstilling fra DM CAB.
På DM Forummødet den 26. januar 2018 vil DM Forum formanden forelægge de konklusioner vedrørende mulige nationale fællesaktiviteter, der kan drages fra den nationale besøgsrunde som DM formanden
og sekretariatet netop har afsluttet. På den baggrund indstiller DM Forum til DM CAB hvilke aktiviteter
der bør igangsættes.
Den nye økonomimodel vil efter godkendelse af DM CAB blive fremsendt til DEFF’s styregruppe og DeIC’s bestyrelse sammen med beskrivelser jf. ovenfor, for de aktiviteter der igangsættes.
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