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11/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
12/18 Godkjent referat fra forrige møte
Det fremkom ingen merknader fra forrige møtes referat, som ble godkjent per e-post med frist
15. juni 2018.
13/18 Status for ulike aktiviteter
Følgende aktiviteter ble omtalt: rapportering av student- og doktorgradsdata, fagskolenes
studentapportering, økonomidata, dataleveranser og tilgang til data, register over
publiseringskanaler, Den norske publiseringsindikator, Nordisk samarbeid om felles kanalregister,
ERIH PLUS, Arbeidsgruppe for begrepsdefinering i UH-sektoren og STAR-prosjektet.
14/18 Saker fra medlemmene
Ingen spesielle saker.
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15/18 Gjennomgang av NSD
NSD har presentert for evalueringsgruppen på et møte i 24. september 2018. Gjennomgang og
evaluering skal pågå frem til mai 2019. Sekretariatet for evalueringsgruppen ligger i UNIT.
Ledergruppen hos NSD skal intervjues av konsulenter fra PWC, som er engasjert av sekretariatet.
Det er utarbeidet omfattende dokumentasjon av all aktivitet hos NSD som er sendt til
evalueringsgruppen
Referansegruppen ønsker å få oppdatert med informasjon etter hvert som det kommer
tilbakemeldinger fra evalueringsgruppen, og å kunne gjennomgå evalueringsrapporten før endelig
publisering.
16/18 Databehandleravtale mellom KD og NSD: om hjemmel i Fagskoleloven og
Universitets- og Høyskoleloven for DBH
Den nye personvernlovgivningen aktualisert av EUs General Data Protection Regulations
(GDPR) gjeldende fra 20.juli 2018 i Norge og de nye lovhjemlene for UH-institusjonene og
fagskolene regulerer rapporteringen til Database for høgre utdanning (DBH)
I lovbestemmelsene står det hvilke data som kan behandles og utleveres i DBH og DBH-F, hva
departementet kan pålegge institusjonene å rapportere inn og dermed hvilken type statistikk som
kan sammenstilles med utgangspunkt i rapporteringene. Opplysninger som lokaliserer studenter,
doktorgradskandidater og tilsatte geografisk er fjernet. Det arbeides med forslag til en ny
databehandleravtale mellom KD og NSD som antas kan foreligge i nær fremtid. NSD har bidratt
med innspill til ny statistikklov ang. statistikk basert på individdata som bør følge samme
prinsipper for all nasjonal statistikk. DBH kan delta i Nasjonalt statistikkråd for saker som angår
DBH.
Referansegruppen synes det er bra at hjemler og databehandleravtale kommer på plass. Det er
et ønske om tilgang til data mellom BOTT institusjonene, hvilket kan gis hvis det foreligger en
datautleveringsavtale som inneholder samtykke fra de 4 institusjonene.
17/18 Fagskoledata
En rapport om gjennomstrømming i fagskolene utgitt av NIFU har påpekt svakheter i
datakvaliteten for fagskolene. Dette viser at rapporteringen i fagskolesektoren krever oppfølging.
DBH går nå gjennom alle opplysningene i DBH-F og lager en oversikt over datakvalitet så langt
som DBH kan vurdere den. KD har åpnet for finansiering av eventuelle ekstra tiltak for å heve
kvaliteten på dataene. Dette kan for eksempel skje i form av kursing og/eller oppfølging av
fagskolene i 2019. I tillegg illustrerer bruken av dataene i rapporten at det er lett å falle utenfor
formålet for opprinnelig tiltenkt bruk av data, og at det kan være en fordel å kontrollere
konklusjonene med dataleverandøren før publisering. KD er informert om saken. Det er behov
for å revitalisere Fagskoleforumet på grunn av kvaliteten på fagskoledataene, hvorvidt
personaldata skal innhentes fra fagskolene, utvidelse av innrapportering av økonomidata fra flere
fagskoler, og utvikling av et samordna opptak for fagskoler mm.
Referansegruppen mener at arbeid med kvalitet for data om fagskolene bør følges opp.
18/18 Om prioritering av arbeidsoppgaver og nye prosjekter
Det er en voksende etterspørsel etter data fra DBH. Realnedgang i KDs tilskudd til NSDs drift
av DBH får konsekvenser for oppgaver i DBH i årene fremover. En ny ressurskrevende oppgave
vil bli arbeid med tilpassing til ny personvernlovgivning og vil kreve flere justeringer av publisert
statistikk.
Referansegruppen: for 2019 ser gruppen det som viktigst å gjennomføre nødvendig
modernisering av DIMP og websidene i DBH, i tillegg til tidligere prioritering som var
videreutvikling av rapporter på studentmobilitet, gjennomføringsgrad, frafall osv. Det er et ønske
om økt fleksibilitet i standardrapportene og en egen rapport med studienivå som utgangspunkt.

3
201700184/40 Arkiv 321

19/18 Delegering av oppgaver fra KD, jf. statsbudsjettet
Diku skal ta over ansvar for flere oppgaver derav Tilstandsrapportene for UH-institusjonene og
Fagskolene, sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og ansvar for koordinering av finansiering av
fagskoler via fylkeskommunene.
NSD har invitert Diku som observatør til dette møtet. Det planlegges i nær fremtid et møte
mellom Diku og NSD. Tilstandsrapportene som skal lages i 2019 for året 2018, vil følge tidligere
struktur siden det er første året Diku har dette ansvaret. KD vil definere innholdet, Diku skriver
rapportene og NSD leverer data og statistikk.
Referansegruppen mener det blir spennende med Diku som aktør i disse delene av høyere
utdanning.
20/18 Søknad tilskuddsmidler for DBH 2020.
NSDs søknad om tilskudd fra statsbudsjettet i 2020 for drift av DBH ble vedlagt sakspapirene.
Referansegruppen tar søknaden til etterretning.
21/18 Eventuelt
Neste møte blir onsdag 20. mars 2019.

