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Innledningsvis ble det ønsket velkommen med en kort gjennomgang av NSD som organisasjon
med historisk tilbakeblikk på utviklingen av tjenesten DBH, og hva tjenesten omfatter og inneholder i dag. Deretter ble mandatet gjennomgått før møtet tok til på sakslisten. Det ble fremhevet at den nye Referansegruppens er oppnevnt av NSD-styret, og at det nå vil legges mer vekt på
å utnytte datagrunnlaget i DBH til forskningsaktivitet på høyere utdanning i Norge.

01/13 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen merknader til innkalling, agenda og saksliste.

02/13 Status oppfølgingssaker og utviklingsaktivitet
Saken ble innledet med noen generelle kommentarer om at DBH bør inngå som en viktig del av
sektorens systemer, samt å følge med på diskusjonen om hvor data skal registerets og oppbevares.
Kanalregisteret og Open Access
Referansegruppen ble orientert om NSDs arbeid med utfordringer knyttet til feltet Open Access(OA). OA- publikasjoner og utgivere øker, både i antall tilbydere og i antall forskere som
ønsker å publisere i disse. Samtidig har det er blitt vanskeligere å skille mellom useriøse og seriøse aktører på feltet.
Det ble presisert at det tross alt er et begrenset antall OA-kanaler som er problematiske. Videre
ble det nevnt at utformingen av kriterier for å avdekke useriøse utgivelser er et viktig arbeid, og
at de bør gjennomgås og presiseres ettersom man høster erfaring med dette.
Referansegruppen så positivt på at det er igangsatt et samarbeid med CRIStin for å utvikle mulige forbedringer på feltet, og at det samarbeides tett med Publiseringsutvalget i UHR om dette.
NOKUT–portalen
I tillegg til NOKUT-portalen i DBH skal det utvikles en ny nettportal der data fra en felles nasjonal studentundersøkelse publiseres. Den nye nettportalen er en del av oppdraget NOKUT har
fått fra Kunnskapsdepartementet.
NOKUT ønsker å inkludere en del DBH-data i portalen, og ser også for seg muligheter for å
bruke data fra Studentundersøkelsen til å berike NOKUT-portalen i DBH.
Referansegruppen hadde en diskusjon omkring dette, og gruppen ønsket å vite mer om hvordan
data fra DBH er tenkt sammenstilt med data fra studentundersøkelsen. NSD vil levere testdata til
NOKUT for dette, og NOKUT skal presentere en demo for Referansegruppen på neste møte.
Økonomiprosjektet
I samarbeid med Kunnskapsdepartementet er det i løpet av det siste året bygget opp økonomikompetanse ved DBH. ”Økonomiprosjektet” går ut på å utnytte de innrapporterte økonomidata
på en best mulig måte i forhold til kontroller, rapport- og analysemuligheter. Ulike rapporteringsformater og manglende standardisering og lokale tilpasninger har medført at økonomidata i begrenset grad kan leses inn i databasen. Dette er gradvis blitt forbedret. Målet er at det skal være
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mulig å kontrollere regnskapstall opp mot saldobalansen allerede ved innlevering av økonomidata.
Referansegruppa støtter det vider arbeidet på dette området.
Fagskolestatistikk
Nå har fagskolene endelig kommet skikkelig i drift med rapportering og statistikk om fagskolesektoren. DBH-fagskolestatistikk (DBH-F) presenteres som en del av DBH-tjenesten. NSD har
tilrettelagt datatabeller og figurer til KDs Tilstandsrapport for fagskolene. Det er også tilrettelagt
data for NIFU om studenter som fullførte fagskoleutdanningen, til bruk i gjennomføring av
Kandidatundersøkelsen i 2012.
NSD har invitert fagskolesektoren til fagseminar i Bergen 13. mai.
Referansegruppen tok dette til orientering.

03/13 Mulig nordisk samarbeid om registeret over vitenskapelige publiseringskanaler (NSDs Kanalregister)
Norge har tatt initiativ til et møte som skal undersøke mulighetene for et samarbeid med Danmark og Finland om dette. Utgangspunktet for et nordisk samarbeid er å finne frem til hensiktsmessige fellesløsninger i forhold til kvalitetsvurderinger, arbeidsdeling mellom landene og eventuelle samordninger knyttet til systemløsninger og dataflyt.
På initiativ fra Forskningsrådet er NSD i dialog med European Science Foundation (ESF1) om å
overta ansvaret for ERIH (European Research Index for the Humanities), i forbindelse med at
organisasjonen ESF skal legges ned. NSD har sagt seg villig til å stille infrastruktur til disposisjon
for ERIH forutsatt at finansiering av dette kommer på plass.
Referansegruppen tok dette til orientering.

04/13 Bruk av DBH i forskning
Referansegruppen diskuterte ulike problemstillinger og vurderinger knyttet til bruk av DBH-data
til ulike forskningsformål. Referansegruppen er opptatt av at dataene skal være åpne for videre
bruk, innenfor rammene i lovverket. Det ble påpekt at iht. OECD-regler skal offentlige data stilles til allmenn disposisjon, og at også regjeringen har som formål at offentlige data skal være allment tilgjengelig.
Referansegruppen støtter at DBH-data stilles til disposisjon også for forskning innanfor de regler
som gjelder for personvern. Men ser at en praksis for utlevering av registerdata til tredjepart i
noen tilfeller kan være problematisk. En mulig hensiktsmessig løsning kan være at institusjonene
rutinemessig orienteres ved utlevering av slike data.

1

ESF: http://www.esf.org/
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05/13 Arbeidsgruppen for personaldata i DBH
Arbeidsgruppen for personaldata i DBH har gått inn for at personaldata innrapporteres til DBH
som individdata. Med individdata menes at dataene leveres med fødselsnummer. Det understrekes at individdataene ikke vil inneholde sensitive opplysninger. NSD har meldt inn endringen til
personvernombudet for NSD, og dette er blitt godkjent for dette formålet.
Referansegruppen støtter det videre arbeidet, og ser det som positivt å samordne og rasjonalisere
rapporteringen av personaldata. For øvrig avventer Referansegruppen den endelige rapporten
som kommer til høsten.

06/13 – Neste møter i Referansegruppen for DBH
Dato for neste møte ble satt til 17.oktober 2013. Møtet vil avholdes hos NSD i Bergen fra kl. 1014.
Det ble satt opp møtedatoer for kommende periode:
17. oktober 2013
29. april 2014
16. oktober 2014
Det legges opp til at det avholdes to møter i året, og at møtene legges opp i forhold til årshjulet
for DBH forøvrig med innspill til budsjett og planer i oktober, og utvikling og oppfølging i april/mai.

7/13 – Eventuelt
NSD anser det som viktig at DBH-data nå i større grad brukes også til forskningsformål og vil
satse mer systematisk på dette fremover. Dette arbeidet vil skje i samarbeid med Referansegruppen. Det ble blant annet pekt på at det er stort behov for å legge til rette for å gjøre forløpsanalyser med fokus på hvilke tiltak som egentlig gir bedre studentgjennomføring.
NSD orienterte om at de ønsker å invitere noen forskere til et mindre seminar for å få et bedre
overblikk over behovet for datatjenester som kan benyttes til forskning.
10.07.13 – NSD /YB/BL

