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Realiserede leverancer i rapporteringsperiode
• Generelt er arbejdet er i god fremdrift. Der er i perioden afholdt en workshop (20/9). Der forventes et afsluttende
zoom møde i december.
• Rapporten ”Leverance 1b: Best-Practice Support omkring valg af datalicenser” er afleveret. På baggrund af den
udarbejdede interviewtemplate om licensudfordringer og forskerbehov har KB, KU, RA og SDU udarbejdet 10
resumeer af interviews om forskeres brug af datalicenser og deres ønsker til vejledning. CBS har desuden leveret en
opsummering vedrørende licenser fra en intern forskerspørgeskemaundersøgelse. Resultaterne fra denne
vidensindsamling og anbefalinger om ”Good-Practice Support vedrørende licenser er nu beskrevet i en rapport.
• Leverance 2 er der arbejdet med ved workshoppen 20/9.
• Arbejdet i leverance 3 vedrørende kommunikation er godt i gang. De involverede institutioner har fremlagt planer og
status ved workshoppen 20/9. De afleverer foreløbige kommunikationsoversigter 22/11, disse oversigter opdateres
ved afslutningen af aktiviteten.

Forventede leverancer inden næste afrapportering
De resterende leverancer forventes afsluttet inden årets udgang.

Konstaterede eller forventede afvigelser i forhold til de planlagte leverancer
Der var tanke om at arrangere et datalicens-event som en del af TtT-programmet ultimo november eller primo
december. Mange tentative deltagere til en sådan event hørte på DeiC-konferencen et oplæg om licenser, så der bliver
ikke arrangeret et selvstændigt licens-event.

Forbrugt bevilling
Alle institutioner med tildelt budget blev i august bedt om at forholde sig til om deres budget forventes forbrugt i 2019.
Det har resulteret i en reduktion i forventet forbrug på kr 60.835. Ud over denne reduktion nedskrives aktivitetens
bevilling med kr 33.165 jf aftale med operatør og DM sekretariat. Den samlede reduktion er på kr 94.000, og det
opdaterede behov for bevilling er efter aftale med DM Forums sekretariat justeret til kr 506.400.
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