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1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
2/16 Godkjent referat fra forrige møte
Det fremkom ingen merknader fra forrige møtes referat, som ble godkjent per e-post med frist 21.
desember 2015.
3/16 Presentasjon av ny Referansegruppe for DBH med mandat
Saken ble tatt opp som første sak for at den nye referansegruppen kunne presentere seg.
4/16

Status for ulike aktiviteter:

Rapportering av data
Studentdataene er uproblematiske. Erasmus-studenter har fått endret uttelling i
finansieringsmodellen. Det avventes et klarere hjemmelsgrunnlag fra KD for å kunne utlevere
individdata, jf. bestilling av data som ble presentert referansegruppen. Fagskolene er redusert i antall
hovedsakelig på grunn av sammenslåinger. Når det gjelder økonomidataene er endringer i
rapporteringsmaler mest ressurskrevende ved rapporteringen denne våren.
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Sammenslåinger av institusjoner – konsekvenser for rapportering og statistikk
Innrapportering går greit. Det som er mest ressurskrevende er forespørsler om statistikk og
fremstilling av statistikk som sammenligner før og etter fusjoner.
Dataleveranser og tilgang til data
Det er stadige forespørsler etter statistikk og endringer i faste leveranser. Det bør vurderes om faste
bestillinger av statistikk kan planlegges slik at ikke alle leveranser skal skje på samme tid dvs.
mars/april. NSD skal lage en oversikt over arbeidsbelastningen.
Inkludering av resterende institusjoner som tilbyr høgre utdanning
Det arbeides for at Forsvarets høgskoler skal inkluderes i rapporteringen til NSD. Det gjenstår noe
klarering av hvordan de ulike skolene vil levere data.
STAR prosjektet
Rapport fra prosjektgruppen for datavarehuset STAR er lagt frem for referansegruppen for DBH.
Det er ikke kommet noen henvendelse angående videre arbeid i dette prosjektet.
Kanalregisteret som kilde for Sør Afrika
NSD forsøker å opprette et kontaktpunkt som kan gi råd om kanalforslag fra Sør Afrika.
Kanalregisteret brukes som grunnlag for fordeling av forskningsmidler i Sør Afrika som en av
hovedkildene for beregningen.
Ny formel for beregning av publiseringspoeng
I forbindelse med ny formel er innrapporteringsrutinene fra institusjonene lagt om slik at
rapporteringen til NSD utgår og kun går til CRIStin som sender dataene til NSD. Statistikken blir
kvalitetssikret av begge instanser, og den publiseres på samme tidspunkt.
Ny webside for Norsk publiseringsindikator
Det planlegges lansering av den nye websiden for fagutvalgene den 26. mai 2016.
Nordisk samarbeid om felles kanalregister
NSD koordinerer utarbeidelsen av en Sky-løsning for en felles nordisk liste over publiseringskanaler.
I løpet av våren har det vært gjennomført 2 arbeidsgruppemøter og det er planlagt et
styringsgruppemøte 10.juni.
ERIHPLUS – The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
Det arbeides med å synliggjøre registeret i europeiske forskningsmiljøer med presentasjon av
registeret for Science Europe i april og planlagte innlegg ved to konferanser i løpet av året. To nye
medlemmer er rekruttert til Advisory Group.
5/16 Økonomidata og FOU statistikk
Ved rapportering av årsregnskapet med frist 10.februar, og styrebehandlet årsregnskap 15.mars blir
regnskapene korrigert mellom fristene. Det var ikke intensjonen med de ulike rapporteringsfristene.
Derfor må det presiseres at det ikke gis anledning til endringer, kun utvidet frist for
styrebehandlingen.
KD og NSD vil arrangere et rapporteringsseminar for de private høgskolene på grunn av den
omfattende rapporteringsmalen.
Rapportering av FOU statistikk til NSD ble gjennomført til fristen 15.mars med unntak av en
høgskole. Det skal arbeides med rapportering fra de private høgskolene da rapporteringsmalen ikke
var tilpasset disse skolene. På grunn av ulike økonomimodeller ved institusjonene er det utfordrende
å finne en mal som dekker alle institusjonene.
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6/16 Fagskolestatistikk
Kvalitetssikring har avdekket at nesten 300 utdanningstilbud som blir rapportert DBH-F ikke er
godkjente av NOKUT. Årsaken er at tilbudene ofte blir splittet opp ved fagskolene etter
godkjenningen og rapporteres inn til DBH-F som selvstendige utdanningstilbud. Det trengs derfor
bedre kommunikasjon mellom instansene i sektoren. Dette kan bl.a. løses gjennom arbeidsgrupper
sammensatt av aktuelle instanser. Fagskoleforum er tenkt å behandle mer prinsipielle saker og kan
delegere ansvar for blant annet datakvalitet til slike arbeidsgrupper ved behov.
7/16 Forsker med uvanlig stor forskningsaktivitet
Det ble presentert hvordan NSD ved Kanalregisteret gjennomgår de mest brukte
publiseringskanalene som forskeren har publisert i for å finne ut om kanalene innehar gode nok
rutiner for vitenskapelig publisering. Rapport fra gjennomgangen skal forelegges NPU 26.mai 2016.
Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning skal gå gjennom forskerens publiseringer.
8/16 Budsjettrapport 2015
Budsjettrapporten gir et godt innblikk i alle arbeids- og ansvarsoppgavene som DBH omfatter.
Leder for referansegruppen ønsker at søknad om tilskudd til DBH forelegges referansegruppen før
den sendes KD, slik at prioriteringer av oppgaver kan gjennomgås og eventuelt justeres etter råd fra
gruppen.
9/16 Arbeidsgruppe for all rapportering i sektoren
Gruppen er oppnevnt og har hatt ett møte der leder ble oppnevnt og oppstart av arbeidet ble
planlagt. NSD har kontaktet ulike institusjoner for å kartlegge rapporteringer i sektoren. Oversikten
skal gi et vurderingsgrunnlag for hvilke rapporteringer som bør gjennomgås. Det ble foreslått at
styringsdata ved institusjonene og ved KD kan være mer koordinerte enn pr. i dag.
10/16 Gjedrem utvalget: Høringsuttalelse fra NSD
Leder for referansegruppen vil ikke kommentere innholdet i høringsuttalelsen fra NSD men tar til
etterretning at den er sendt. Sekretariatet påpekte at uttalelsen prøver å fremheve NSD mange
arbeidsoppgaver og prosjekter som ikke er forvaltning siden Gjedrem utvalgets forslag til
omorganisering ser ut til å ta mest hensyn til forvaltningsoppgavene hos NSD.
11/16 Eventuelt
Sak fra Britt Elin Steinveg: leder er ansatt som administrasjonssjef i Tromsø kommune og må derfor
slutte i referansegruppen. NSD må utpeke ny leder.
I forbindelse med sakene ang. publikasjonsregistre er spørsmålet om finansiering av eksterne kilder
under vurdering i NFR på vegne av KD i følge UHR. NSD vil kontakte NFR om saken siden NSD
har fått flere henvendelser om det er aktuelt å overta ansvar og finansiering av ulike internasjonale
publiseringskilder som brukes i forbindelse med nomineringsprosessen i Norge. Kildene er viktige
for NPI, Kanalregisteret og ERIH PLUS. I etterkant har NSD kontaktet NFR og fått tilbakemelding
fra KD om at en arbeidsgruppe har laget en rapport til NFR om innkjøp av bibliografiske fra
utlandet. Rapporten er til behandling i NFR og konklusjonene er usikre. KD vet derfor ikke om, evt.
hvordan, NSD kan bli involvert. Vi avventer derfor hva NFR kommer fram til.
Neste møte: Som tidligere nevnt ønsker leder at søknad om tilskudd til DBH blir forelagt
referansegruppen før den sendes KD. Det betyr at møtet til høsten må avholdes innen 1. november
2016. NSD sender ut forslag til dato for nytt møte til høsten.
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