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01/11 - Godkjenning av innkalling, saksliste, og referat fra forrige møte
09.10.10.
Det var ingen spesielle merknader angående innkalling, saksliste og referat fra forrige møte. Det
var på forhånd meldt inn to saker til eventuelt. IKT i utdannings identifikatorprosjekt og
orientering om prosjektet ’God forvaltning’.
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02/11 - Status DBH
DBH orienterte om status for DBH;
1. Status for rapportering, sektoranalysen og etatstyringsdata
Fra 2010 har DBH for alle sentrale student- og doktorgradsdata gått over fra aggregert til
individdata. For kvalitetssjekk av datauttakene fra FS og Mstas har DBH for 2010 fått dobbelt
sett med filer. En foreløpig oversikt viser at i 7-8 aggregerte tabeller vil utgå pga fullstendig
samsvar mellom individ- og aggregerte data. For ytterligere 3 tabeller er det noen minimale
forskjeller på, som må analyseres nærmere. Vi regner med at antall student- og
doktorgradstabeller vil dermed reduseres med ca 60 prosent til neste rapportering.
SSB har sammenlignet sine data for registrerte studenter høsten 2010 med DBHs data. Det er
svært små forskjeller for de fleste institusjoner. Men for universitetene er den mer tydelig. Det
antas at litt ulike tidspunkt for uttak av data er viktigste årsak. For BI har imidlertid SSB 6000
flere studenter. De fleste er emnestudenter som ikke er opptatt til noe program, men som tar
enkeltemner som de selv finansierer. Eksamener tatt av disse studentene rapporteres heller ikke
til DBH. Dette må tas opp med BI, og presenteres og avklares ift departementet hvorvidt de
skal rapporteres til DBH, og dermed inngå i studentmengden.
I DBH er det blitt spesifisert to ”tellingstidspunkt” for antall studenter; 1.3 for vårsemester og
1.10 for høstsemester, med frist for rapportering hhv 15.3 og 15.10. I praksis gjenspeiler
tellingstidspunktet når data tas ut, dvs gjerne ved fristenes utløp. Styringsgruppen støtter
forslaget om å endre tellingstidspunkt slik at de samsvarer med fristene for endelig datauttak.
Styringsgruppen anbefalte at telletidspunktet formelt kan settes til 15.oktober og ikke 1. oktober.
Det ble orientert om første runde med rapportering av publikasjonsdata fra CHRIStin. DBHs
kvalitetssikringsopplegg er nå blitt implementer også for disse data, og har bidratt til å identifisere
og opprette feil i kodeverk og lignende.
Videre ble det orientert om data til sektoranalysen og etatstyringsdata. I store trekk har dette
arbeidet gått greit. DBH hadde 15.mars som frist for oversendelse av alle tabeller, men som
vanlig oppdages det feil i data som medfører nye versjoner som oversendes KD. Dette opplegget
evalueres årlig i forbindelse med kontaktmøter med KD.
2. Nye blomster i KD-portalen
Styringsgruppen fikk en presentasjon av blomstene. Spesifikasjonene er blitt endret noe i 2010,
men de ulike versjonene for både 2009 og 2010 er tilgjengelig på DBH sidene. Styringsgruppen
mener at dette er en god og nyttig presentasjonsform, både for den enkelte institusjon og i
forhold til andre institusjoner.
3. Første versjon av en webservicetjeneste
Det ble orientert om piloten med UiB om å fremskaffe et sett nøkkeltall som skal legges ut som
del av UiBs egne nettsider, der data vil hentes dynamisk ut fra DBH. Dette arbeidet er nå nesten
ferdig fra NSD sin side. UiB skal skrive en oppskrift for hvordan denne tjenesten skal settes opp
av IT eller kommunikasjonsavdelinger på andre UH-institusjoner. NSD orienterte om at så snart
denne piloten med UiB avsluttes så vil UH-institusjonene få tilbud om tjenesten.
Styringsgruppen var fornøyd med dette arbeidet og mente dette vil være en nyttig tjeneste for institusjonene og at
DBH-data på denne måten også i enda større grad vil bli brukt aktivt.
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4. Kanalregisteret og forskningsaktivitet
Det ble orientert om aktiviteten i forbindelse med videreutvikling og forbedringer i NSDs
Kanalregister og ITAR-tjenesten. Planen er at det skal komme en ny versjon av kanalregisteret
og at dette skal strømlinjeformes på en bedre måte mot Cristinsystemet.
Videre hadde styringsgruppen en diskusjon angående presentasjon av publiseringsstatistikk for
helse- og instituttsektoren i DBH. Det vil være nyttig å kunne betjene brukerne med en samlet
statistikk for hele forskningssektoren (UH, instituttsektoren og helseforetakene). En
dataleveranse fra Cristin til NSD med publiseringspoeng fra alle tre sektorene vil kunne vise
statistikk over hvordan noen tidsskrift eller forlag for eksempel dominerer innenfor enkelte
fagfelt på tvers av sektorene. Dette er etterspurte data, og vil ikke bare være nyttig for UHsektoren alene, men også dekke et behov hos de andre sektorene.
Styringsgruppen for DBH var positiv til dette, og uttrykte at det vil være hensiktsmessig å betjene UH-sektoren
og andre brukeres behov for en samlet tilgang på informasjon om forskningsaktiviteten i de tre sektorene via
DBH. Styringsgruppen pekte også på at det kan være behov for en grenseoppgang mellom DBH og Cristin.
5. Bokprosjektet
Status for bokprosjektet er å fortsatt kartlegge på hvilken måte det vil være hensiktsmessig å
inkludere vitenskapelige bøker i finansieringssystemet. Det er i første omgang nå stor interesse
knyttet til Nasjonalbiblioteket og i hvilken grad deres primærregistrering av bøker kan være til
nytte for bokprosjektet. Nasjonalbiblioteket fikk mange innspill fra de øvrige medlemmer og skal
til neste møte konkretisere sitt bidrag til prosjektet. Ved at Nasjonalbiblioteket registrerer alle
bøker som kan være vitenskapelige og som har tilknytning til forskning og
utdanningsinstitusjonene i de tre sektorene, så vil man være et langt steg videre i prosjektet.
NSD fortsetter som sekretariat for arbeidsgruppen inntil videre.
6. DBH i media
For å imøtekomme en økende etterspørsel fra journalister om DBH-data som kan brukes i nyhetssaker er
det etablert en Twitterkonto under navnet nsdDBH. Det er lagt opp til å twitre om gjennomtenkte saker i
hovedsak om nye data, statistikk eller nye analysemuligheter i DBH, og ikke en automatisk oppdatering av
alle små og store nyheter vi legger ut på websiden.
For å få en enda bedre oversikt over hvilke sammenhenger DBH-data inngår i har vi samlet en side som
viser omtale av DBH i media. På litt lengre sikt kan dette også utvides med en oversikt som viser
utrednings- og forskningsresultater basert på DBH.
Styringsgruppen var positiv til dette, og mente at denne delen av DBHs tjenester også er viktig.

03/11 - Planer for DBH i 2011 og 2012

NSD orienterte om de planene som var satt opp under denne saken. Våre primæroppgaver
fortsetter som før, men det tillegges DBH stadig nye arbeidsoppgaver både fra KD og i form av
ny tilrettelegging av data til utredninger, analysebehov og media. I hovedsak er planene for DBH;
• Fortløpende oppgaver som drift, vedlikehold, forespørsler og brukerstøtte.
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• Nye rapporter i DBH, eget opplegg for data i finansieringssystemet, grunnlagsdata for
virksomhetsmålene og helt nye spesifikasjoner.
• Bedre utnyttelse av økonomidata i DBH (økonomiprosjektet)
• Egne datasett i DBH for Egne analyser
• Videreutvikling av individdata med første satsning på å ferdigstille utdanningsflyt, frafall
og gjennomføring.
• NOKUT-portalen i DBH
• Vedlikehold og forbedring av Kanalregisteret
• Ny statistikk og nye koblinger mellom de ulike datatypene. Forbedret tilrettelegging for
trendanalyser og tidsserier.
• Webservice – ferdigstilles og tilbys i UH-sektoren
• Fagskolestatistikk, Presentasjon av offisiell statistikk og data, kvalitetsarbeid og egen
struktur for innrapportering. Brukerstøtte og opplæring.
• Deltakelse i ulike forum, arbeidsgrupper og referansegrupper
• Kursvirksomheten håper vi å videreføre
• Videreføre samordningen med SSB.

Styringsgruppen støttet planene for DBH for 2011 og 2012, og poengterte at det er viktig å prioritere både drift
og videreutvikling i DBH. Det var ønskelig med en samlet presentasjon på websidene med data som inngår i
finansieringssystemet, men ikke med oversikter som er knyttet direkte til uttellingen.

04/11 – Fagskoler i DBH (DBH-F)
NSD pekte på at det er en utfordring å drifte disse to tjenestene dersom de må settes opp mot hverandre
– det er to ulike sektorer som betjenes, og det er vanskelig å se hva som eventuelt kan nedprioriteres i
DBH til fordel for DBH-F.
Styringsgruppen hadde en grundig diskusjon om denne saken og understreket at det vil være feil å redusere DBH
tjenesten på bakgrunn av DBH-F. DBH får flere og flere oppgaver og er nå blitt en svært sentral tjeneste for,
ikke bare KD, men også UH-institusjonene. Det ble pekt på at der også finnes fellesnevnere mellom
fagskolesektoren og UH-sektoren, som for eksempel utdanningsflyt. Styringsgruppen forventet at det ville være en
god dialog med KD om dette fremover.

05/11 – Plan og fremdrift for arbeidet med en NOKUT-portal i DBH
Ole-Jacob Skodvin fra NOKUT holdt en kort presentasjon om arbeidet med NOKUT-portalen
så langt. NOKUT pekte på at det er viktig å synliggjøre kvalitetsindikatorer, dvs indikatorer som;
-

skal indikere ulike aspekter ved kvalitet i utdanningen  input -> prosess -> resultat
bedre dekning kvalitative indikatorer i utdanningen
bør ha statistikk på indikatoren på studieprogramnivå

Formålet er i større grad å utnytte potensialet i DBH, og samle alle disse indikatorene her. Dette
skal være til bruk for institusjonene og bidra til økt grad av transparens. Det er planlagt ulike
innganger i portalen i forhold til tilsyn og analyse.
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Styringsgruppen synes arbeidet er spennende og mente også at dette var en positiv måte å synliggjøre DBHdata og
å bruke DBH data på en måte som gir økt transparents for hele sektoren. Gruppen påpekte at viktigheten av at
særlig programnivå og data om enkeltgrupper brukes med forsiktighet fordi dette kan synliggjøre enkeltmiljøet på
en negativ måte. Det var ønsker om at det videre arbeidet gjøres i samråd med styringsgruppen. DBH er
innforstått med at dette må gjøres med varsomhet, tydelighet og med vekt på god dokumentasjon. NOKUTportalen skal presenteres for Styringsgruppen i neste møte før den etter planen lanseres i slutten av november. Da
vil styringsgruppen også ta stilling til om portalen også bør presenteres for UHR før den lanseres.

06/11 - Oppfølgingssaker
Eventuelle endringer knyttet til nytt mandat for en Referansegruppe for DBH og eventuelt ny
sammensetning avventes fra KD inntil videre.
NSD presenterte et forslag til et mandat for en arbeidsgruppe som skal se på personal/tilsatte
data i DBH, og å komme med forslag til nyutvikling av presentasjonsform så vel som nye
datatyper.
Styringsgruppen støtter mandatet for oppretting av en Personalgruppe for å se på nye spesifikasjoner for tilsatte
data i DBH. Det bør imidlertid vurderes å ta inn dataleverandørene; SSØ, Bluegarden, Uninett. Forslag til
oppnevning av personer i denne arbeidsgruppen bør skje via UHR.
Det ble orientert om arbeidet sammen med KD om begrepsbruk og operasjonalisering av
begrepene utdanningsflyt, frafall og gjennomføring i forbindelse med at det skal presenteres
offentlige tall om dette i DBH.

07/11 - Innspill fra brukergruppen

Styringsgruppen for DBH fikk presentert ulike innspill fra brukergruppen for DBH
1

Det ble nevnt et forslag om at Uninett burde vært med som observatør i
Styringsgruppen, og at NTNU burde være aktuell kandidat som nytt medlem siden
NTNU ikke tidligere har vært med.
Styringsgruppen viste til at det er KD som oppnevner personer til Styringsgruppen.

2

NIFU har annet hvert år en omfattende datainnsamling fra institusjonene angående
forskningsstatistikk og forskningsindikatorer, og representerer en stor arbeidsbelastning
for institusjonene. Arbeidsgruppen reiste spørsmålet hvorvidt det er mulig å utvikle FoUdata i DBH på en slik måte at DBH kunne erstatte noe av NIFU manuelle
datainnsamling.
Styringsgruppen pekte på at dette kunne vært nyttig, men at det mange hensyn å ta, og viste til at dette er
en sak for KD.

3

Ang. stillingen Instituttleder. Denne mente noen i gruppen burde flyttes fra administrativ
til faglig stilling.
Dette var greit for KD.

4

Ang. den kommende NOKUT-portalen i DBH med et sett indikatorer for kvalitet i
utdanningen. Her ble det poengtert at disse bør ses i sammenheng med de indikatorene
som KD har satt opp i sine virksomhetsmål.
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Arbeidsgruppen støttet forslaget til nytt mandat for en Referansegruppe for DBH om å
utvide gruppen med en representant fra hhv statlige høgskoler og private høgskoler for
bedre å dekke hele UH-sektoren.
6 I de siste par årene har det vært arbeidet for å få bedre utnyttelse av økonomidataene i
DBH ved at dataene i så stor grad som mulig skal kunne leses direkte fra excel og
innlegges automatisk i basen. Dette krever stor grad av standardisering og låsing av
maler. Samtidig må det være tilstrekkelig fleksibelt for lokale tilpasninger. Brukergruppen
nevnte her at begrepsdefinisjoner ikke er helt klare, og at en fullstendig låsing av tabellene
ikke ga den nødvendige fleksibiliteten. Gruppen mener det var hensiktsmessig at det ble
nedsatt en arbeidsgruppe for en grundig gjennomgang av økonomirapportering og
økonomispesifikasjonene.
7 Begrepsbruk. Brukergruppen anser det som viktig at det benyttes et entydig
begrepsapparat, og der de ulike størrelsene er godt dokumentert. Som eksempel ble
nevnt fra personaldata, der det i ulike sammenhenger benyttes begreper som
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (”UFF-stillinger”), vitenskapelige
stillinger, fagårsverk, forskerårsverk etc.
5

Styringsgruppen for DBH tok ellers innspillene til orientering.

08/11 - Aktivitet i DBH i perioden

NSD redegjorde for aktivitet knyttet til DBH i perioden;
• 02. desember, Møte med IKT i utdanning/utdanning.no
• 6. desember 2010, Møte med Nasjonalbiblioteket, Tema: Vurdere NB som aktør i
bokprosjektet.
• 7. januar 2011 - Seminar og møte med Forskningsrådet
• 21. januar 2011 - Innlevert forslag til Paper til EAIR-konferansen - Paper skal presentere
på konferansen 28.-31. august
• 2. februar, 28. mars og 29. april - Møter i Forum for fagskolestatistikk
• 3. mars 2011, Oppstartsmøte i arbeidsgruppen for bokprosjektet. Neste møte 11. mai
• 09. mars - Møte i referansegruppen for ITAR
• 17. mars - Opplæring for KD i bruk av DBH-data til etatsstyringen
• 24. mars - Møte med ICG 1 om mulig samarbeid om internasjonal studentmobilitet og
data fra Norge
• 4. april - Møte med NOKUT om NOKUT-portalen
• 12-13. april NOKUT-konferansen om høyere utdanning - Parallellsesjon sammen med
NOKUT
1

ICG - http://www.illuminateconsultinggroup.biz/ (Har et oppdrag hvor de blant annet ’benchmarker’ mot UiB)

199800772 BL/LR

7

• 14. april - Møte med DIFI om evaluering av rapporteringen i sektorene under
Kunnskapsdepartementet.
• 2. mai og 7. mars - Møte med UiB om piloten for webservicen

09/10 – Eventuelt
Det var tre saker til eventuelt.
NSD orienterte om forprosjekt i regi av IKT i utdanning for å etablere felles identifikasjon av
studieprogrammer, forprosjektet er basert på en forstudie de har gjennomført. Det ble orientert
om at prosjektet, selv etter flere møter, fremstår uryddig og at det er uklart hvordan en ny
identifikator skal brukes, og ikke minst hva den egentlig skal identifisere. En ny identifikator vil
også kunne skape nye rapporteringskrav og merarbeid for institusjonene.
Styringsgruppens leder formidlet på vegne av UHR at administrasjonsutvalget ikke ser hensikten med prosjektet
slik det er skissert og ikke ønsker at UHR oppnevner medlemmer som skal delta i en referansegruppe for dette.
De mener at dette er en sak som UH-sektoren eier og bør styre selv. Styringsgruppen for DBH stilte seg bak
dette.
KD orienterte om prosjektet God forvaltning hvor det skal lages to rapporter, hvorav KDs
rapport kommer til høsten. Hensikten er å få oversikt over all rapportering, forenkle denne, se
på nytteverdi, hva kan samordnes, unngå dobbeltrapportering, og å satse på gjenbruk av data.
Styringsgruppen støtter dette. Rapporteringssystemet bør rasjonaliseres der det er mulig.
Beth Linde påpekte at med nye dataspesifikasjoner så har vi en høy endringstakt, og at det er blitt
et etterslep i FS. Viktig med nær kontakt med systemleverandørene. NSD tok innspillet til
etterretning.
Dato for neste møte ble satt til 3. november klokken 10-14.
05.09.11/YB/BL

