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Britt Elin Steinveg, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (leder)
Aslaug Hellesøy, Hordaland fagskulestyre

Observatører: Vidar Røeggen, Universitets- og høgskolerådet
Anne Marie Rustad Holseter, Statistisk sentralbyrå
Pål Bakken , NOKUT
Joar Nybo, Kunnskapsdepartementet
Stig Slipersæter, Norges forskningsråd
Forfall:

Beth Linde, Høgskolen i Østfold
Bjørn Rasch, Universitetet i Oslo
Tore Tungodden, Universitetet i Bergen

Fra NSD:

Bjørn Henrichsen
Knut Kalgraff Skjåk
Kristin Gåsemyr
Yngve Bersvendsen

9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Pål Bakken stilte som observatør i stedet for Magnus Strand Hauge fra NOKUT

10/15 Godkjent referat fra forrige møte
Det fremkom ingen merknader fra forrige møtes referat, som ble godkjent per e-post med frist
10. juni 2015.

11/15 Status for ulike aktiviteter
Rapportering av data
Rapportering for både student- og økonomidata fra universiteter og høgskoler har gått rutinemessig og uten problemer. For fagskolene stilles det krav til konsistens og kvalitet, noe som
medfører en god del oppfølgingsaktivitet fra NSDs side, både i forhold til fagskolene selv,
NOKUT og Lånekassen. Fagskolene er fremdeles inne i en prosess for å få bedre kvalitet og
kontroll på sine data.
Avdelingskontorer / District Offices

OSLO: NSD. Universitetet i Oslo, Postboks 1055 Blindern, 0316 Oslo. Tel: +47-22 85 52 11. nsd@uio.no
TRONDHEIM: NSD. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 7491 Trondheim. Tel. + 47-73 59 19 07. kyrre.svarva@svt.ntnu.no
TROMSØ: NSD. HSL, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø. Tel: +47-77 64 61 53. solvi.anderssen@uit.no
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Personaldata på individnivå ble innrapportert til fristen 15. november fra universiteter og høgskoler. På møtet orienterte NSD om at UiO, UiB og NTNU i denne omgangen ikke ønsket å
rapportere personaldata på individnivå og viser til et ønske om klarere hjemmel for rapportering
av slike data. NSD er i dialog med KD og skal møte Datatilsynet om problemstillingen.
NSD tok eksplisitt opp arbeidsgruppen for personaldata sin innstilling om å flytte stillingene instituttleder, rektor, prorektor og dekan fra kategorien administrative stillinger til undervisnings-,
forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger). Begrunnelsen er at stillingene er besatt av
vitenskapelig personale, som oftest i en begrenset tidsperiode. Dette har betydning for blant annet ulike forholdstall som UFF-stillinger per tekniske og administrative stillinger, publikasjonspoeng per UFF-stilling etc. Det må tas en bestemmelse om hvilke forholdstall som skal brukes både
i KDs tilstandsrapport for UH-sektoren og i DBH-rapporter forøvrig. Det ble videre nevnt at
UHRs administrasjonsutvalg kunne vurdere dette.
Data til NOKUT, KD og andre
Det leveres årlig tall til Studiebarometeret. NOKUT-portalens funksjonalitet oppdateres og mulighet for tidsserier står høyest på ønskelisten. Gjennomføringsdata er oversendt NOKUT som
en Excel-fil, og det er en målsetting å utvide NOKUT-portalen med tilsvarende data. Det forventes at KD om ikke lenge bestiller data til den årlige tilstandsrapporten. Det er ellers stor økning i forespørsler fra ulikt hold, og det er levert ut et datasett med individdata basert på samtykke.
Åpen tilgang til DBH-data
Det er utarbeidet nøkkeltallsrapporter for universiteter og høgskoler, samt «excel-kuber» for fagskoledata. Den nye nøkkeltallsrapporten ble demonstrert, og den ble tatt vel imot som en nyttig
funksjon for raskt å kunne fremskaffe de viktigste tallene som beskriver den enkelte institusjon.
Nyheter legges for øvrig ut på NSDs twitter-konto og DBHs facebook-side.
Fagskolestatistikk
Det er brukt mye ressurser denne høsten til kvalitetssikring av 1500 utdanningstilbud. Oversikten
vil synkronisere opplysninger mellom aktørene i sektoren: institusjonene selv, NOKUT, Lånekassen, SSB og DBH.
Bibliotekdata
Referansegruppen fikk demonstrert en ny DBH-rapport med nasjonale bibliotekindikatorer. Vi
har fått positive tilbakemeldinger fra dem som jobber innen feltet. Det forventes at flere rapporter vil bli laget.
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
SIU har en årlig bestilling av statistikk til rapporten «Internasjonal mobilitet i høyere utdanning nøkkeltall 2015.»
Inkludering av resterende institusjoner som tilbyr høyere utdanning
Fire, muligens seks, av seksten høgskoler uten statsstøtte eller finansiering fra andre departement
har meddelt at de ønsker å rapportere til DBH fra 2016. For disse legges det opp til å kunne få
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inn de dataene som SSB trenger i 2016. Forsvarets høgskoler er fortsatt til vurdering i Forsvarsdepartementet. Øvrige institusjoner er blitt kontaktet på ny, og de har henvendelsen til vurdering.
Kanalregisteret, ny publiseringsformel og ny webside for den norske publiseringsindikator
Kanalregisteret har innført en ny dokumentasjonsrutine for å lette arbeidet og høyne kvaliteten i
registeret. Videre skal rutiner for utarbeidelse av publiseringsindikatoren legges om i forbindelse
med ny formel for beregning av publiseringspoeng.
Registerets betydning illustreres når Sør-Afrika ønsker å benytte dette som grunnlag for finansiering av forskning.
UHRs Arbeidsutvalg har informert fagutvalgene om den nye web-løsningen som planlegges i
forbindelse med nominering av nivå 2 kanaler i 2016.
Nordisk samarbeid om felles kanalregister
NordForsk har bevilget penger til utarbeidelse av et felles nordisk register, og på møte 7. desember skal det diskuteres hvem som skal ha ansvar for utvikling og drift av registeret.
ERIH PLUS
ERIH PLUS blir formelt overført til NSD i desember 2015. ERIH PLUS Advisory Group skal
ha nytt møte ved NSD den 10. november og blant annet diskutere å ta inn flere medlemmer i
gruppen og flere nasjonale kontakter for registeret.
DBH-data til forskningsformål
NSD skal i møte med Datatilsynet 27. november angående konsesjon for utlevering av individdata til forskningsformål fra DBH, jf. omtale under punktet om rapportering av data.

12/14 Økonomidata – FOU statistikk
Det er siden april i år avholdt flere møter for styringsgruppen og arbeidsgruppen som skal se på
hvordan rapportering av økonomidata til FOU-statistikken kan standardiseres, forenkles og effektiviseres. NSD skal overta innhenting av grunnlaget for 2015-statistikken, rapporteringsfristen
er satt til 15. mars 2016. Det er utarbeidet en kravspesifikasjon og informert om omleggingen på
de regionale økonomiseminarene i regi av KD i oktober. Rutinene og statistikken vil revideres
etter rapportering i 2016.
Referansegruppen uttrykker at det vil bli spennende og interessant å se hvordan den nye rapporteringsrutinen vil fungere.

13/15 STAR-prosjektet
Vedlagt saken var mandat for opprettelse av en arbeidsgruppe som skal vurdere formål, funksjonsområde og fremtidig organisering av datavarehuset STAR, som utvikles ved FSAT, og er
knyttet opp til databasen Felles studentsystem. STAR er ment som et analyseverktøy på ledelsesnivå innen områdene studiegjennomføring, frafall og studentmobilitet. Det er utarbeidet forslag
til rapporter på gjennomføring. Arbeidsgruppen skal også vurdere om STAR skal inneholde
andre typer data, som økonomidata og personaldata. Det er uklart i hvilken grad verktøyet vil bli
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tatt i bruk ved de enkelte institusjonene, hvorav noen benytter egne analyse- og presentasjonssystemer. Arbeidsgruppen skal ferdigstille en anbefaling og videre plan i løpet av desember 2015.
Referansegruppen uttrykte skepsis til at det brukes omfattende ressurser på et analyseverktøy
som i stor grad benytter de samme data som DBH. DBHs formål er blant annet å kunne implementere fellesanalyser på vegne av sektoren, og referansegruppen stiller spørsmål ved om det
trengs flere aktører som gjør tilnærmet det samme. Dobbeltarbeid og doble systemer medfører
videre en uheldig bruk av ressurser, og med fare for ulik virkelighetsforståelse og begrepsbruk,
og derav forvirring i bruken av tallmaterialet som fremstilles.
Referansegruppen så det videre som betenkelig at det legges opp til at FSAT gjennom STARprosjektet setter dagsorden og styrer hvordan analyser skal organiseres i sektoren, særlig med
henvisning til Stortingsmelding nr. 18. Fra NSDs side ble det sterkt understreket viktigheten av å
ha en tydelig og rasjonell arbeidsfordeling mellom relevante parter, at det er et klart behov for
overordnet styring og koordinering, at samarbeid og samordning av begrepsverdenen er viktig
innenfor dette kompliserte området.
Referansegruppens forslag er på denne bakgrunn at KD involverer seg mer aktivt i arbeidet og
tar det overordnede ansvar i organiseringen og samordningen av disse aktivitetene, eventuelt i
samarbeid med Universitets- og høgskolerådet.

14/15 Sammenslåing av institusjoner — konsekvenser for rapportering
UiT har beskrevet problematikken rundt sammenslåing av institusjoner, og det å kunne synliggjøre aktiviteter ved ulik geografisk plassering av læresteder. Problemstillingen har tidligere vært
påpekt, men aktualiseres igjen på grunn av de pågående sammenslåinger av institusjoner - institusjoner som har studietilbud som ligger i ulike fylker og landsdeler. Organisasjonshierarki eller
studieprogrammer kan ikke identifisere studentmassen i forhold til lærested. Dette har imidlertid
både institusjonene selv, samt instanser som kommuner og fylker, stort behov for å vite og ønsker derfor at dette kan fremstilles i DBH.
Problemstillingen er også kjent for SSB, som benytter organisasjonsnummer for å koble studenter til studiested, noe som kan være svært utfordrende når organisasjonsenheter i stadig større
grad går på tvers av studiesteder.
NSD skal arbeide videre med denne saken og ta kontakt med FSAT/SO for å se på muligheten
for å knytte lærestedsinformasjon til datagrunnlaget. Sannsynligvis vil denne informasjonen bli
knyttet til den enkelte student.
Referansegruppen hadde ellers ingen innspill til sammenslåinger av institusjoner.

15/15 DBH-søknad om tilskudd for 2017
Søknad om tilskudd for 2017 var vedlagt saken, og NSD informerte om endringer i budsjettet.
Det søkes om flere midler på grunn av stadig flere forespørsler etter statistikk og andre oppdrag.
Økning i aktiviteter og interesse både nasjonalt og internasjonalt knyttet til kanalregistrene er
også tatt høyde for i budsjettet.
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Referansegruppen mener at aktivitetsøkningen ved DBH gjenspeiler det stadig økende dataomfanget og betydningen databasen har innenfor de ulike områdene som dekkes.

16/15 Arbeidsgruppe for samordnet rapportering
Vedlagt saken var utkast til mandat for arbeidsgruppen for samordnet rapportering. NSD skal
være sekretariat og stiller med en representant i gruppen. NSD avventer UHRs utnevning av
representanter fra institusjonene i UH-sektoren og innkalling av gruppen for utnevnelse av leder.
Referansegruppen anser det som viktig at dette arbeidet er forankret ved institusjonene. Den er
videre enig i at leder for arbeidsgruppen bør komme fra sektoren og at arbeidet med å vurdere
tidstyver og samordninger av rapporteringer er positivt.

17/15 Eventuelt
Sak fra Britt Elin Steinveg: Forespørsel om utarbeidelse av datasett og rapportering for internasjonal ranking av utdanningsinstitusjoner.
Referansegruppen poengterte at det finnes mange metodologier og indikatorsett for ranking av
UH-institusjoner. Gruppen mente at om det eksisterer eller skal utarbeides et felles sett slike
indikatorer, må dette tas opp i BOOT-samarbeidet, der behov og spesifikasjoner kartlegges, og
eventuelt meddeles til NSD for vurdering.
Neste møte: Referansegruppen har fungert siden 2013, og ved årsskiftet 2015/2016 er funksjonstiden på tre år utløpt. NSDs styre vil derfor oppnevne og innkalle nye medlemmer fra 2016.
01.12.2015 NSD/BH/KKS/YB/KG

