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Eventuelt

Ad 1 Status for svar på brev til indtasterne
I januar blev der udsendt brev til de indtastere, der havde indtastet mere end 200.000 poster, om at ændre
rettighederne til data retrospektivt, så de blev enslydende med de rettigheder, der er gældende fra august
2016. Brevet var foranlediget af behovet for at fremtidssikre Dansk Demografisk Database, sådan som det
var diskuteret og aftalt på tidligere KIKmøder. Der blev udsendt 12 breve, hvoraf de 9 har svaret. De 7 var
positive og erklærede f.eks., at de indtastede for det fælles bedste, og at deres data var skabt for at blive
anvendt. To af indtasterne var derimod imod ændringerne i rettighederne til at anvende deres data.
Den fremadrettede ændring af rettighedsteksten til DDD-indtastninger som trådte i kraft i august 2016 er
forløbet smertefrit. Der har i efterårets løb været samme pæne vækst i antal indtastninger til DDD som
vanligt.
Ad 2 Det videre forløb
Der er enighed i KIK-komitéen om at den situation der er opstået, efter at to af top-indtasterne har sagt nej
til at acceptere de nye rettighedsbestemmelser retrospektivt og ønsker deres indtastninger slettet, giver
anledning til at overveje det videre forløb. Rigsarkivet anser det for nødvendigt for DDD’s fremtid at
gennemføre ændringer, så DDD fortsat kan udvikles på en måde, der er attraktiv også for de brugere, der
vil søge i data. Dette betyder efter Rigsarkivets opfattelse, at DDD skal være en database, der samler så
mange genealogiske data som muligt og stiller dem gratis til rådighed i en stor, dansksproget database.
DDD har groft sagt to brugergrupper: indtastere og brugere af det indtastede. I de sidste to år har DDD tabt
ca. 20 % af brugerne. Det skyldes for det første, at den teknologiske platform har behov for at blive
opgraderet. For det andet er der andre udbydere, der tilbyder flere data at søge i.
For at der kan tilbydes flere data fra andre steder sammen med de data indtasterne i KIP har leveret skal
det overvejes, hvordan det kan gøres bedst muligt. Det er KIK’s opfattelse, at der ikke er basis for at gå
videre på nuværende tidspunkt med de foreslåede retrospektive ændringer af rettighederne.

Planen, der blev fremlagt på sidste KIKmøde, betragter KIK som bortfaldet, men de udfordringer der er i
forhold til at opretholde DDD’s relevans for de almindelige brugere og dermed fastholde og gerne øge
brugertallet består. KIK går derfor i tænkeboks mhp. at finde løsninger, der både tilgodeser projektets
fortsatte udvikling og indtasternes interesser.
Ad 3 Brev fra indtaster
Baggrunden for det ekstraordinære møde var, udover behovet for at evaluere processen omkring
brugerrettigheder, at en indtaster havde sendt et brev til KIK med ønske om svar på nogle konkrete
spørgsmål. KIK diskuterede brevet og svaret på det. Indtasteren vil modtage svar på sit brev inden længe.
Ad 4 Eventuelt
Punkter til det kommende ordinære KIKmøde blev drøftet.

