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Tilstede:

Britt Elin Steinveg, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet (leder)
Beth Linde, Høgskolen i Østfold
Tore Tungodden, Universitetet i Bergen
Aslaug Hellesøy, Hordaland fagskulestyre
Martha Torvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag (møtte for Bjørn Haugstad)

Forfall:

Bjørn Haugstad, Universitetet i Oslo (sluttet v/UiO)
Bjørn Rasch, Universitetet i Oslo

Observatører: Andre Kristiansen, Kunnskapsdepartementet
Stig Slipersæter, Norges forskningsråd
Guri Bakken, Universitets- og høgskolerådet
Anne Marie Rustad Holseter, Statistisk sentralbyrå
Forfall:

Pål Bakken, NOKUT

Fra NSD:

Knut Kalgraff Skjåk
Benedicte Løseth
Yngve Bersvendsen

08/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen merknader til innkalling, agenda og saksliste. Referatet fra forrige møte var allerede
godkjent via e-post og lagt ut på websiden.

09/13 – Status DBH-aktiviteter
NSD orienterte kort under de ulike punktene.
Rapportering
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For UH-institusjonene kjennetegnes rapporteringen til DBH av at det over tid er etablert gode og
stabile rutiner. De begynner tidlig å innrapportere for å sjekke sine data, for så å ta den endelige
rapporteringen opp til de gjeldene fristene. Også fagskolene er begynt å få erfaring med rapporteringsopplegget, og de aller fleste klarte å komme i mål innen fristene. Det virker som om opplegget virker profesjonaliserende og skolerende ift å ha god kontroll på datagrunnlaget.
Det ble reist spørsmål om godkjenningen av data kunne foregå på fakultetsnivå. Referansegruppen var i denne omgang noe tilbakeholdne med dette, da det ble påpekt at det er et sentralt ledelsesansvar.
Kanalregisteret
En første versjon av kanalregisteret er nå i ferd med å ferdigstilles.
Open Access (OA)
Av de årlige 1500-1800 nye forslagene til nye publikasjonskanaler er andelen Open Accesskanaler stadig økende. På dette området er det en utfordring å skille mellom seriøse og useriøse
aktører. NSD praktiserer en restriktiv linje i denne vurderingen, noe som også støttes av UHRs
publiseringsutvalg. I samarbeid med CRIStin har NSD igangsatt et arbeid for å kunne skille ut
OA-kanalene i kanalregisteret. Dette vil ikke minst være et nyttig bidrag til forskere når de skal
vurdere hvor det er aktuelt å publisere sine forskningsprosjekter. Videre vil det som del av en ny
versjon av kanalregisteret legges ut informasjon om NSDs vurdering og behandling av OAkanalene.
Referansegruppen så dette som et godt verktøy for forskere, og understreket at det blir viktig å
informere sektoren om tjenesten. Her ønsket både UHR og NFR å bidra med informasjon via
sine fora og sitt kontaktnett.
ERIH
NSD har som mål å få sluttført prosessen om å overføre dette til NSD før utgangen av 2013.
Nordisk samarbeid
Sammen med UHRs publiseringsutvalg, ved Arbeidsutvalget, har NSD deltatt på to møter med
representanter fra Danmark og Finland om et samarbeid om et felles nordisk kanalregister. Forslaget så langt er at NSD har et hovedansvar for OA-kanalene. Det vil arbeides videre med dette i
2014.
Fagskolestatistikk
Fagskolene har vært i drift som en del av DBH-tjenesten siden høsten 2011 (DBH-Fagkolestatistikk), og NSD mottar nå data fra 110 fagskoler. Ved fristen 15. oktober var det bare et fåtall
fagskoler som ikke kom i mål med rapporteringen innen fristen. Det har vært stort fokus på informasjon om kvalitetssikring av data og betydningen av gode rutiner knyttet til innrapportering i
hele perioden.
Videre er det lagt stor vekt på samordninger med SSB, Lånekassen og Helsedirektoratet. Dette
innebærer at dataene som innrapporteres til DBH også brukes til å betjene behovene som disse
instansene har. Spesielt Lånekassen har sterkt fokus på datakvaliteten, da eksamensdataene brukes til saksbehandling av studentenes søknader om lån og stipend. For de offentlige fagskolene
gjelder dette allerede fra 2013, og det tas sikte på at de private inkluderes fra 2014.
Av andre instanser som det kan bli aktuelt å samarbeide med, er Sjøfartsdirektoratet, som har
strenge oppfølginger av den maritime utdanningen. Det kan videre nevnes at Kunnskapsdepartementet (KD) har satt ned et utvalg som skal utrede fagskolenes status, med ferdigstillelse i 2014.
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NOKUT-portalen
NOKUT skulle etter planen gi Referansegruppen en demonstrasjon av den nye portalen studiebarometeret.no som viser sammenstilte data fra en felles studentundersøkelse om studentenes
opplevde kvalitet i utdanningen og utvalgte DBH-data, men måtte melde avbud på grunn av stort
arbeidspress.
Referansegruppen ønsket like fullt å få en demonstrasjon av sammenstillingen med DBH-data før
portalen lanseres 1. februar. Når faktabaserte data sammenstilles med data om opplevd kvalitet
basert på et utvalg av studenter som ikke nødvendigvis er representative, kan dette gi et feilaktig
inntrykk, og Referansegruppen ønsker å være pådriver for at DBH-data ikke tas ut av sin sammenheng på en ufordelaktig måte.

10/13 Økonomiprosjektet, status og fremdrift
Referansegruppen fikk en demonstrasjon av det nye opplegget for økonomirapportering med en
kort gjennomgang av metoden for å lese ut økonomidata, innebygde kontroller og eget system
for kvalitetssikring av dataene i DBH. Denne nye metoden er godt utprøvd med erfaringer fra 2.
tertial 2013 og den nye kontoplanen, og økonomiprosjektet har nå nådd en viktig milepæl.
Referansegruppen var fornøyd med arbeidet så langt og kom med innspill til det videre arbeidet
der forståelig styringsinformasjon, dokumentasjon, rapporter og muligheten for å sammenligne
mellom institusjonene bør prioriteres.

11/13 – Forslag til planer og prioriteringer for budsjettåret 2015
Innledningsvis kommenterte Referansegruppa statusen til dette dokumentet, i og med at det inneholder både status for arbeidet i DBH, ulike satsningsområder og budsjettforslag. Det ble bedt
om at dette vurderes både av KD og NSD.
For NSDs side ble det vektlagt at DBH som helhet går stødig fremover og at vi på en rask og
god måte kan betjene de behovene omverdenen har. I dokumentet er det beskrevet 16 områder
som det kontinuerlig er aktivitet på i DBH, noe som viser den store bredden av tema som DBH
til daglig må drifte, følge opp og videreutvikle. Referansegruppen så det som en utfordring at
summen av driftsaspektet ved de ulike delprosjektene tar en så stor del av DBHs ressurser, og at
det blir for lite tid til videreutvikling og fornying.
For øvrig ble det etterlyst et innledende avsnitt som kort oppsummerer de punktene som er beskrevet i dokumentet. Det ble også kommentert at noen nye punkter kunne legges til. Det ene er
å få med seg eventuelle nye arbeidsoppgaver i forbindelse av den nye utredningen av finansieringssystemet. Det andre er et punkt som beskriver hvordan DBH kan bidra til å effektivisere
institusjonenes arbeid med å fremskaffe for eksempel styringsdata. For det tredje et punkt som
beskriver den videre fremdrift for å få med de 14-15 private institusjonene som tilbyr høyere utdanninger, men som ikke rapporterer til DBH per i dag. Dette ville bl.a. vært en fordel for å få
sluttført samordningen med SSB.
Av de punktene som var nevnt i dokumentet, ser Referansegruppen det som spesielt viktig å prioritere en modernisering av nettsidene til DBH, og spesielt selve rapportdelen i DBH.

12/13 – DBH som dataressurs for empirisk forskning
Det er laget en skisse til en mulig infrastruktur for DBH-data til bruk i forskning. Referansegruppen fikk en demonstrasjon i møtet. Referansegruppen fikk videre en orientering om et halvdags-
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seminar der NSD hadde invitert utvalgte forskere for å høre mer om hvilke tjenester og data
forskningen selv har behov for.
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Følgende forskere deltok på møtet /halvdagsseminar 9. oktober på Universitet i Oslo:
Bjørn Erik Rasch
Marianne Nordli Hansen
Bjørn Stensaker
Sølvi Lillejord
Arild Aakvik
Tone Dyrdal Solbrekke

professor
professor
professor
direktør
professor
førsteamanuensis

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
Det utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO/bistilling NIFU
Kunnskapssenter for utdanning, Forskningsrådet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB
Det utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO

Arne Masterkasa, UiO, og Nicoline Frølich, NIFU, var også invitert til å delta, men hadde ikke
anledning denne dagen. Begge ønsker å følge det videre arbeidet.
Tilbakemeldingene fra møtet var at det bør tenkes forskning i et langsiktig perspektiv med fokus
på ph.d-kandidater og kanskje også masterstudenter. Gruppen kom også med en oppfordring om
at det bør jobbes tett på forskningsmiljøene fremover. Det har vært lite forskning med kvantitative data på utdanningsfeltet, men det er i endring.
Referansegruppen så positivt på dette arbeidet og ser at mer forskning på feltet også vil komme
forvaltningen til gode og bidra til både gjenbruk av data og bedre datakvalitet.

13/13 – Personaldata i DBH
Innledningsvis ble det diskutert statusen til ulike arbeids- og brukergrupper i forhold til Referansegruppen. Her ble det presisert at det er Referansegruppen som oppnevner ulike grupper, som
igjen avlegger sine rapporter til Referansegruppen for vurdering.
Rapporten fra arbeidsgruppen for personaldata i DBH ble ansett som grundig og godt egnet for
det videre arbeid med å iverksette det skisserte opplegget.
Som del av rapporten var det foreslått en ny kategorisering av stillinger i forhold til stillingskategorier. På et punkt ble forslaget om å skille ut personer som var valgt versus personer som var
tilsatt i visse faglige administrative lederstillinger (rektor, dekan, instituttleder, undervisningsleder
og studieleder) diskutert nøyere. Her var det noe uenighet om hvor formålstjenlig det vil være å
skille på valgte og tilsatte i disse stillingene, samt at det kan by på visse tekniske problemer med å
implementere dette i de lokale personalsystemene. I tillegg ble det påpekt at lovverket rundt dette
tilsier at det kun er rektorstillingen der dette skillet formelt sett gjelder. UiBs deltaker var prinsipielt negativ til dette forslaget, og deltakeren fra Høgskolen i Østfold og leder av Referansegruppa
mente at hensiktsmessigheten at dette var begrenset, spesielt ettersom den kun gir informasjon
om antall årsverk i de to kategoriene. Deltakeren fra Høgskolen i Sør-Trøndelag så dette skillet
som nyttig, på bakgrunn av å få synliggjort institusjonenes ulike praksis på dette området, samt at
dette var noe som Universitets- og høgskolerådet (UHR) allerede fikk inn data på. De øvrige deltakerne hadde ingen klare preferanser.
Referansegruppen ønsket å vurdere andre muligheter for å synliggjøre dette skillet. Institusjonene
rapporterer en egen Excel-tabell, Valg av intern styremodell, der det opereres med begrep som Valgt
faglig leder og Tilsatt faglig leder, rapportert på fakultets-/avdelingsnivå. Denne tabellen skal revideres, og referansegruppen ber DBH undersøke om behovene ift valgt/tilsatt i de aktuelle administrative lederstillingene kan ivaretas i denne tabellen.
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Utover dette støttet Referansegruppen de vurderingene som er blitt gjort, likeså at det opprettes
en ad-hoc-brukergruppe i forbindelse med implementasjon av et oppdatert grensesnitt og utforming av nye rapporter. For øvrig ønsket gruppen at også fagskolene innrapporterer tilsatte.
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Referansegruppen ber DBH utrede muligheten for å få inn data som beskriver styringsmodellen
og forholdet valgte og tilsatte i administrative lederstillinger i en revidert utgave av tabellen Valg
av intern styremodell, og at dette ses i sammenheng med behovet for inndeling i stillingskategoriene
valgte vs. tilsatte i administrative lederstillinger.

14/13 – Bibliotekindikatorer i DBH
UHR har i brev til KD bedt om at det etableres nasjonale bibliotekindikatorer i DBH. KD har
kontaktet NSD og bedt om forslag til en plan- og tidsprosess for en mulig innføring av bibliotekindikatorer i DBH. NSD er i notatet positiv til at dette etableres og foreslår en innføring som er
tilpasset årshjulet for innrapportering og andre oppgaver.
Det ble orientert om et kommende møte med KD, Nasjonalbiblioteket og NSD neste uke som
skal undersøke muligheten for og samarbeid om datautveksling på feltet.
Referansegruppen så positivt på at det nå er satt i gang en formell prosess for å få data om bibliotekenes aktivitet inn i DBH.

15/13 – Eventuelt
Det var meldt inn en sak til eventuelt om endring av møtedato for neste møte i Referansegruppen. Det ble foreslått to datoer: 14. mai og 21. mai. NSD sender datoforslagene på doodle.
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