DM Forum aktivitet type 3 – beskrivelse
Definition type 3 aktivitet:
Aktiviteter ifm. etablering og drift af institutionslokale støttefunktioner dedikeret til forskningsdata
management. Deltagelse er tilskudsberettiget på baggrund af, at den lokale aktivitet løbede afrapporteres til DM
Forum, samt at resultater af aktiviteten stilles til rådighed for institutionerne i DM Forum.
Dato

2017-01-16

Version nr.

1

Navn for aktiviteten

Juridisk forankring af data management ved Aarhus Universitet og Det Kgl.
Bibliotek, Aarhus via modelaftale om forskningsdata

Aktivitetsleder

Line Slemming, AU Forskning og Eksterne Relationer – Erhvervssamarbejde og
Teknologioverførsel, Aarhus Universitet

Øvrige deltagere

Eva Bang Olsen, AU Forskning og Eksterne Relationer – Erhvervssamarbejde og
Teknologioverførsel, Aarhus Universitet
Hanne Johansen, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
Jasper Kloster Pingel, AU Forskning og Eksterne Relationer – Erhvervssamarbejde
og Teknologioverførsel, Aarhus Universitet
Filip Kruse, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus

Aktiviteten kort
beskrevet

Etablere et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
om udarbejdelse af en modelaftale for forskningsprojekter, hvori datasamlinger
er det centrale omdrejningspunkt. I dette samarbejde fokuseres der på at
kvalificere de juridiske rammer for forskning, hvor forskerne medbringer egne
data til en udbudt IT-infrastruktur.
Populært kan det siges at aktiviteten ønsker at give en juridisk spejling af en data
management plan, der udmøntes i en modelaftale.

Formål

Aarhus Universitet og Det Kgl. Bibliotek, Aarhus ønsker med denne aktivitet at
forankre dele af data management ved institutionernes juridiske enheder, der
varetager forhandling og indgåelse af forskningskontrakter.

Behov aktiviteten
adresserer

Aktiviteten adresserer behovet for at sikre aftaler som i forskningssamarbejder
forholder sig til ophavsret og datarettigheder.

Nytte

Modelaftalen har til hensigt at sikre forskerne klarere juridiske rammer for
indsamling, bearbejdning, publicering og anvendelse af forskningsdata.
Modelaftalen vil som udgangspunkt kunne anvendes inden for alle videnskaber,
idet aftalen kan suppleres med fagspecifikke særbestemmelser.

Sammenhæng med
visionen for 2018
(Common Ground)

I forbindelse med denne aktivitet arbejdes der med opfylde pkt. 3. (der er
etableret samarbejder på tværs af interessenter). Se
www.deic.dk/DM_common_ground

Leverancer/output

Modelaftale med procedurebeskrivelse, transparent og fleksibel aftale indgåelse.
Høring og test af modelaftale i konkrete projekter.

Succeskriterier

Modelaftalen anvendes og indgår i samarbejdsaftaler når det drejer sig om
forskningsprojekter, hvori datasamlinger er det centrale omdrejningspunkt.

Evt. lignende initiativer

Aktiviteten bygger videre på de erfaringer, der er gjort i Techtrans-sammenhæng
og i forbindelse med EU-programmer.

Evt. udfordringer
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Forventet
arbejdsomfang (timer)

Det samlede antal timer forventes i alt at blive 571 timer
Periode

i alt

(fordeling AU og KB)

Periode 1 (juni 2015 – juni 2016): 135 timer (AU: 100 timer; KB: 35 timer)
Periode 2 (juni 2016 – juni 2017): 396 timer (AU: 146 timer; KB: 250 timer)
Periode 3 (juni 2017 – juni 2018): 40 timer (AU: 40)
Aktikvitetens start og
slut tidspunkt

Aktiviteten har følgende faser i aktivitetsperioden fra 1. januar 2016 til 31.
december 2017:
Fase 1 (1/1 2016 – 31/7 2016). Afgrænsning af emne med udgangspunkt i
forskningsdatas livscyklus, herunder: relevante nationale og EU-retlige regler og
politikker; interessentafdækning; procedurebeskrivelse, transparent og fleksibel
aftaleindgåelse.
Fase 2 (1/8 2016 – 31/7 2017). Udarbejdelse af modelaftale for de tilfælde, hvor
forskerne anvender en udbudt IT infrastruktur til egne data.
Fase 3 (1/8 2017 – 31/12 2017). Eksterne høring af modelaftalen og test af
modelaftale i konkrete forskningsprojekter.
Fase 4. Formidling digitalt og hand-outs af modelaftale og
oplysningsmateriale/vejledning.

Afrapportering og
formidling

Afrapportering og status kan suppleres med uddybning af opnåede resultater og
erfaringer.
Afrapportering af forbrugte timer pr. deltager og kort status leveres til DM
Forum når det ønskes.
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