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Emne: Afrapportering af ”Modelaftale om samarbejde om
forskningsdata”.
Midler:
Projektet er medfinansieret af Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC), Forum for Datamanagement, under aktivitetstype 3. Lokal forankring.
Deltagere:
Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Det Kgl. Bibliotek, Aarhus.
Varighed:
Januar 2016-Juni 2017.
Deltagere:
Det Kgl. Bibliotek, Aarhus: Hanne Johansen, Filip Kruse, Jesper Boserup Thestrup, Ellen Knudsen
AU: Jasper Kloster Pingel, Eva Bang-Christensen, Line Slemming

Hovedkonklusion
Udarbejdelse af modelaftalen har skærpet opmærksomheden på den juridiske kompleksitet ved forskning i rettighedsbeskyttet data, såvel fysisk materiale som rene datasamlinger.
I forbindelse med høring af modelaftalen er det udtrykt klart, at aftalen dækker et tidligere udækket behov og at aftalen med fordel kan anvendes som internt arbejdsredskab i forbindelse med opstart af nye
forskningsprojekter. Herunder er det positivt, at aftalen kan tilpasses det konkrete samarbejde.

Proces
Projektet har været inddelt i 3 faser. 1) Indsamling af erfaringer og teoretisk afdækning (1. halvår 2016)
2) Udarbejdelse af modelaftale (2. halvår 2016) og 3) høringsproces (1. halvår 2017).
Fase 1:
Med udgangspunkt i deltagende juristers erfaring med indgåelse af samarbejdsaftaler blev der foretaget
en kildegennemgang af dansk lovgivning samt politikker og retningslinjer fra særligt EU's Horizon
2020. Lovgivning omfatter eksempelvis aftaleret, konkurrenceloven, udbudsret, ophavsret, patentret,
persondataret og retningslinjer omfatter eksempelvis Den danske kodeks for forskningsintegritet,
H2020 retningslinjer for open access, herunder for data management.
Fase 2:
På baggrund af Fase 1 udarbejdes en disposition for modelaftalen, hvorefter aftalen blev udformet på
arbejdsmøder med 14. dages interval i perioden september-november 2016. Modelaftale forelå klar til
høring i januar 2017.
Fase 3:
Høring af modelaftalen er dels foretaget over for forskere, i hvis forskning aftalen kunne tænkes anvendt og dels over for jurister, som sædvanligvis udarbejder samarbejdsaftaler for forskningsprojekter.

AARHUS
UNIVERSITET

Høring af forskere er særskilt afrapporteret i vedlagte bilag 2 ”Test af modelaftale”. Høring af jurister
skete ved præsentation af aftalen på workshop i februar 2017 i regi af Netværk for jura og forskningsetik, som er et samarbejde mellem Deic, DeFF og UBVA. Juristerne tog positivt imod modelaftalen, der
er en nyskabelse som opfylder et behov for øget fokus på juridiske aspekter af forskningsdata. Kommentarer modtaget under workshoppen og ved efterfølgende korrespondance er medtaget i en opdateret
modelaftale af april 2017.

Formidling af modelaftalen
Det er en bevillingsforudsætning, at aftalen gøres tilgængelig på DeiC’s hjemmeside. Dertil fremsendes
aftalen til deltagere på ovenfor omtalte workshop. I forbindelse med tilgængeliggørelse udarbejdes der
på baggrund af forskerens vurdering af aftalen en kort introduktion til aftalen (bilag 3) samt henvisning
til eksisterende forskerservices, der kan hjælpe med implementering i de konkrete projekter fremover
ved henholdsvis AU og Det Kgl. Bibliotek, Aarhus.

Bilag 1: Modelaftale version April 2017
Bilag 2: Test af modelaftale
Bilag 3: Vejledning og introduktion til modelaftale
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