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Tak for din mail af 13. juni 2013, hvor du forhører dig om Københavns
Universitets eventuelle interesse i sammen med DTU ”at dimensionere, opbygge og drifte en fælles HPC installation”.
Som vi tidligere har givet udtryk for i forskellige sammenhænge, så er vi fra
KU’s side i tvivl om, hvorvidt nationale HPC-centre i tilstrækkeligt omfang
vil være attraktive for og tjenlige til at understøtte det danske forskningsmiljø, når der tages højde for de muligheder, som internationale centre og decentrale løsninger giver.
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Vi vil imidlertid ikke på forhånd udelukke, at et nationalt center af en vis
størrelse vil kunne indgå i den samlede HPC-infrastruktur, men for at kunne
tage stilling til en eventuel medvirken og ikke mindst medfinansiering fra
KU’s side, har vi brug for, at der opstilles en mere konkret om end foreløbig
forretningsmodel.
Det vil sige en model der i forhold til den skitserede i DeiC’s bestyrelses notat om ”Organisering af HPC i Danmark fra 2013” af 24. maj 2013 er mere
præcis især i forhold til
• dimensioneringen af centret
• prissætningen når der tages højde for afskrivninger og driftsomkostninger og målet om 60 % udnyttelse
• regulering af adgang til faciliteterne i tilfælde af, at efterspørgslen
overstiger kapaciteten – herunder ”ejernes” eventuelle fortrinsstilling
• model for finansiering af udvidelser og fornyelse af udstyr, som ikke
kan dækkes af den løbende indtjening – centret skal holdes tidssvarende og ”konkurrencedygtigt”.
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KU ser sig ikke i stand til at være initiativtagende og drivende på arbejdet
med at opstille denne forretningsmodel, men vi medvirker gerne med input
til udformningen, ligesom vi gerne aktivt støtter en interessetilkendegivelse
over for DeiC med henblik på deres medfinansiering. Hvad det sidstnævnte
angår, vil KU’s svar på henvendelsen fra DeiC af 24. maj 2013 i sagens natur indeholde en sådan støtte.
For en god ordens skyld skal jeg bekræfte, at KU under alle omstændigheder vil tage ydelserne fra et nationalt center med i overvejelserne som ”indkøber” og bruger, også selv om det ikke bliver etableret med KU som medvirkende.
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