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Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 16. april 2015
Tilstede:

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

Observatører: Vidar Røeggen, Universitets- og høgskolerådet
Anne Marie Rustad Holseter, Statistisk sentralbyrå
Magnus Strand Hauge, NOKUT
Joar Nybo, Kunnskapsdepartementet
Forfall:

Bjørn Rasch, Universitetet i Oslo
Stig Slipersæter, Norges forskningsråd

Fra NSD:

Bjørn Henrichsen
Knut Kalgraff Skjåk
Kristin Gåsemyr
Yngve Bersvendsen

1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
To nye observatører ble ønsket velkommen: Vidar Røeggen, Universitets- og høgskolerådet og
Magnus Strand Hauge, NOKUT.

2/15 Godkjent referat fra forrige møte
Det fremkom ingen merknader til referatet fra forrige møte som ble godkjent pr. e-post med frist
10. jan. 2015.

3/15 Status for ulike aktiviteter
Før det ble informert om de ulike aktivitetene ba referansegruppens leder om et fokus på mandatet til referansegruppen: «Referansegruppen for DBH skal gi råd til NSD om drift og utvikling av DBH.
Referansegruppen skal gi innspill fra utdannings- og forskningssektoren i Norge om statistikkrapporter, data og
analysebehov knyttet til virksomhetsstyring samt videreutvikling av DBH som dataressurs for forskning. ReferanAvdelingskontorer / District Offices
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segruppen skal gi innspill til overordnete prioriteringer i DBH og bidra til at DBH leverer relevante og presise
dataspesifikasjoner med forankring i utdannings- og forskningssektoren»
DBH engasjeres i mange ulike oppgaver. Datamangfoldet om sektoren er omfattende og komplekst. Referansegruppen er sektorens talerør inn til DBH og skal gi innspill til prioritering av
oppgaver, hvorav noen anses som viktige, og andre som mindre viktige. Fokus og ressursbruk
bør være på områder som er sentrale for sektoren, med vekt på å levere og presentere data som
er egnet til analyseformål.
I denne forbindelse ble det uttrykt ønske om et standardsett med nøkkeltall som kan gi rask tilgang til de mest sentrale dataene for den enkelte institusjon. DBH har hatt nøkkeltall på oppgavelisten og vil starte opp en aktivitet for å definere og presentere disse på DBHs websider.
NSD orienterte om disse punktene:
Rapportering av data
Rapportering for universiteter, høgskoler og fagskoler i januar, februar og mars har gått rutinemessig og uten problemer. Økonomirapportering: I mars har det vært etterrapportert ledelseskommentarer i innsendt årsregnskap 2014 (opprinnelig frist 15.02.2015) til DBH.
Kanalregisteret og ny webside for Den norske publiseringsindikator
Arbeidet med spesifisering av webløsning er godt i gang. Det skal avholdes månedlige samarbeidsmøter mellom UHRs sekretær for arbeidsutvalget og prosjektgruppen ved NSD. Fra UHRs
side ble det fremhevet at dette er et stort og viktig prosjekt for å samle og synliggjøre publikasjonsfeltet.
ERIH PLUS
I løpet av 2014 har registeret mottatt 2000 nye forslag til kanaler. Arbeidsmengden har derfor
vært stor og ressurskrevende. ERIH PLUS går over i drift fra 2015, og det vil arbeides videre
med justeringer av saksbehandlingsystem og websystem. ESF har opprettet en Advisory Group
for registeret og utnevnt nasjonale eksperter/kontakter i de ulike europeiske land.
NSD arrangerer et møte mellom Det nasjonale publiseringsutvalg og ERIH PLUS Advisory
Group den 28. mai. Samme dag skal NSD ha et eget møte med Advisory Group. Den 29. mai
arrangerer NSD en konferanse der Advisory Group, nasjonale kontakter for ERIH PLUS og
NSD deltar.
Data til NOKUTs studiebarometer, NOKUT-portalen
Det leveres årlig tall til Studiebarometeret. NOKUT-portalens datasett justeres i mai/juni 2015
og det planlegges et møte i august.
Bibliotekindikatorer
Institusjonene hadde frist til 20. april for innrapportering av 2014-data, og det antas at Nasjonalbiblioteket oversender dem når alle institusjonene er ferdigrapportert. Bibliotektjenesten har generelt hatt lite fokus, og et av formålene med å legge enkelte biblioteksindikatorer til DBH er å få
opp styringsdata også for sektoren.
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Åpen tilgang til DBH-data
Det arbeides med nye standardrapporter og å skrive om eksisterende rapporter til en ny teknologiplattform. Det er fra referansegruppen et ønske om nøkkeltallsrapporter, i tillegg planlegges
kuber.
Samarbeid med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Det avventes bestilling fra SIU.
Personaldata
Første rapportering av data på individnivå etter disse spesifikasjonene blir i oktober 2015.
Inkludering av resterende institusjoner som tilbyr høyere utdanning
Fire av seksten høgskoler uten statsstøtte eller finansiering fra andre departement har meldt fra
om at de vil rapportere til DBH. Forsvarets høgskoler er fortsatt til vurdering i Forsvarsdepartementet. Øvrige institusjoner har ikke DBH fått tilbakemelding fra.

4/14 Økonomidata
Arbeidsgruppe – Regnskapsdata til DBH
NSD informerte om samarbeidet med UHRs økonomiutvalg der en arbeidsgruppe har sett på
sammenhengen mellom saldobalansen og de ulike postene for å forenkle utfyllingen av oppgjørspakken. Gruppen oversendte i november 2014 et sluttnotat til UHRs økonomiutvalg. Med
utgangspunkt i dette arbeidet er det mulig å utforme kontroller opp mot oppgjørspakken. Det
finnes allerede systemer som genererer deler av oppgjørspakken ut fra saldobalansen (Excelerator).
Referansegruppen mener at forenklende og automatiserende tiltak er viktige.
FOU-statistikk
UHRs økonomiutvalg har tatt initiativet til å opprette en styringsgruppe og en arbeidsgruppe
som skal se på hvordan rapportering av økonomidata til FOU-statistikken kan standardiseres,
forenkles og effektiviseres. Ønsket er at NSD skal overta innhenting av grunnlaget for statistikken. KD har utarbeidet et forslag til mandat for arbeidsgruppen, som formaliseres på neste styringsgruppemøte. FOU-statistikken er et viktig styringsverktøy, som dokumenterer hvordan midler er brukt. Det er derfor viktig at dataene har god kvalitet og er sporbare. Innrapporteringen
bør standardiseres og alle tall bør være ettersporbare i regnskapene ved institusjonene. Det bør
være sporbarhet mellom hva som rapporteres inn, hva som beregnes for eventuell korrigering av
lærestedene og det som publiseres av statistikk fra NIFU. Det er ønskelig å diskutere om rapporteringen må komme fra instituttnivå eller om det kan rapporteres fra et høyere nivå, hvilket kan
redusere antall involverte enheter ved institusjonene. Det er avtalt møter i arbeidsgruppen i april
og mai og et nytt møte i styringsgruppen medio mai. Målsettingen er at DBH får inn data for
2015, innrapportert i 2016.
Referansegruppen mener at strukturering av FOU-statistikken er viktig. De ønsker å se mandatet
når det er formalisert og ellers bli orientert om status for arbeidet.
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5/15 Fagskolestatistikk
Før rapportering for fagskolene 15. mars la DBH-F ned et stort arbeid for å høyne kvaliteten på
de dataene skolene rapporterer inn. Det er avdekket strukturelle feil i rapporteringen, og det er i
tillegg utført en omfattende gjennomgang av NOKUTs utdanningstilbud. Dette har vært et ressurskrevende, men viktig arbeid for å heve kvaliteten i fagskolestatistikken. Problemstillinger
rundt endringer i skolenes bakgrunnsinformasjon skaper utfordringer i forhold til registrerte
opplysninger tilbake i tid, og hvordan dataene skal kunne fremstilles, f.eks. at en fagskole over tid
har feilrapportert informasjon om egen institusjon, eller ved manglende innrapporterte opplysninger, for eksempel ved overføring av utdanningstilbud med tilhørende studenter fra en skole til
en annen. Studenter/studentresultater som utelates fra en rapportering vil aldri bli registrert fordi
det pr. i dag ikke er mulig å etterrapportere resultatene. Avvik resulterer i feilaktig differanse mellom antall registrerte aktive studenter og antall studenter med avsluttende vurdering for samme
semester. Manglende etterrapportering av resultater vil føre til manglende opplysninger i DBH-F
og kan skape problemer for Lånekassen, som kan ende opp med å motta mangelfulle data fra
DBH-F. SSB er også avhengig av korrekte data og ønsker at etterrapportering og feiljustering
skal være mulig slik at de kan få oppdaterte data i sin statistikk.
Referansegruppen mener at innrapportering av manglende og utelatte opplysninger bør kunne
etterrapporteres slik at statistikken er mest mulig komplett. Dette er ikke minst viktig med tanke
på at man nå tilrettelegger data for forskning, for eksempel ved bruk av individdata med personidentifikasjon der datasett kan bli lite brukbare hvis mange av opplysningene mangler.

6/15 Nordisk samarbeid
NSD har deltatt på møter med representanter fra ministerier i Danmark, Finland og Sverige om
et mulig samarbeid om et felles nordisk kanalregister. En utnevnt arbeidsgruppe med representanter fra landene har arbeidet med å sammenligne listene, sett på kriteriene i de ulike land for å
inkludere kanaler, utarbeidet forslag til tekniske løsninger og prosjektplan. Målet er foreløpig en
felles nordisk liste som kan benyttes ved nye kanalforslag. Dette kan trolig redusere saksbehandlingsmengden for alle landene på lengre sikt. Det er også tenkt at man i fremtiden kan ha et felles
forslagsystem. I arbeidet kom det opp ulike problemstillinger rundt administrering av felles informasjon fra flere land som vil og kan kreve beslutninger på et høyere nivå enn det arbeidsgruppen og Utvalget for felles nordisk kanalregister kan vedta. Det er tatt kontakt med NordForsk, som er en organisasjon under Nordisk ministerråd, og som finansierer og tilrettelegger for
nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.
Referansegruppen bifaller arbeidet med å se de nordiske registrene i sammenheng. Reduksjon av
saksbehandling og arbeidet for å fremme felles vitenskapelige kriterier ses på som positivt.

7/15 DBH-data til forskningsformål
Til saken var det vedlagt dokumenter vedrørende et utkast til konsesjonssøknad til Datatilsynet,
med sentrale vedlegg om uttak av individdata til forskningsformål og eventuelle andre formål.
NSD orienterte om det videre arbeidet i saken der UHRs arbeidsutvalg har sett på problemstillinger om bestillinger av individdata fra andre institusjoner og til andre formål enn forskning.
Det er et ønske fra sektoren om at NSD i samarbeid med UHR utarbeider en varslingsrutine til
institusjonene for å informere om at individdata blir benyttet av andre aktører. Referansegrup-
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pens leder informerte om at det vil bli opprettet kontakt mellom UHR og DBH for utarbeidelse
av utkast til varslingsrutiner.

8/15 Eventuelt
Stortingsmelding 18: Stortingsmeldingen som kom 27. mars, nevner DBH og NSD flere steder.
Det står blant annet at DBH skal videreutvikles som et miljø for økonomiske analyser og standardisert rapportering som skal ses i sammenheng med FSAT. Hvorvidt DBH/NSD skal være et
miljø for økonomiske analyser, vil i så fall være en utvidelse av oppdraget fra Kunnskapsdepartementet.
I forbindelse med de kommende strukturendringer i sektoren vil FS-systemet måtte oppdateres,
noe som også vil berøre DBH. Referansegruppen poengterte videre et behov for å se nærmere
på hvordan ulike fellestjenester, som FSAT, CRIStin, UNINETT, Norgesuniversitetet og DBH,
er organisert. Det kan være behov for økt samarbeid og en felles forståelse av den virkeligheten
som betjenes.
Martha Torvik skal slutte i sin stilling ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og utgår som medlem i
referansegruppen.
Neste møte: NSD sender Doodle om alternative tidspunkt for neste møte.
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