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11/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
12/19 Godkjent referat fra forrige møte
Det fremkom ingen merknader fra forrige møtes referat, som ble godkjent per e-post med frist
28. juni 2019.
13/19 Gjennomgang av NSD. Informasjon på møtet.
En gruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet har etter mandat gjennomgått virksomheten til
NSD, der ett av forslagene til endring er at DBH og Kanalregisteret skilles ut fra NSD og flyttes
til UNIT. KD sendte 5. juli arbeidsgruppens rapport på høring til NSD og åtte sentrale
samarbeidspartnere: Datatilsynet, Diku, Forskningsinstituttenes fellesarena, Helse- og
omsorgsdepartementet, NOKUT, SSB, Unit og UHR. Høringsfristen ble satt til 1. oktober.
Vigdis Kvalheim orienterte om prosessen vedrørende evaluering av NSD og om DBH sin
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håndtering av ventetiden i forbindelse med en avgjørelse der aktivitetsnivå har vært opprettholdt i
perioden. Hovedinntrykket fra innspillene er at UNIT overtar eierskapet av NSD og at DBH blir
en avdeling under UNIT. Det er kommet forslag om at det opprettes en egen avdeling i Bergen,
hvilket er positivt for de ansatte. Det er håp om at det foretas en beslutning i nær fremtid slik at
prosessen ikke trekker ut. Foreløpige tilbakemeldinger er at det uansett ikke vil skje noen
strukturelle endringer før 1. januar 2021.
Referansegruppen: KD informerte om at de har gått gjennom høringsuttalelsene, og at det
foreligger et utkast til en tilråding om organiseringen av NSD og DBH, men som ikke er ferdig
behandlet og sendt til beslutning ennå.
14/19 Status for ulike aktiviteter
Følgende aktiviteter ble omtalt: Nye DIMP, Rapportering av data høst 2019,
Publiseringsregistre/systemer: Register over publiseringskanaler, NPI- Norsk
publiseringsindikator, Nordisk samarbeid om felles kanalregister og ERIH PLUS, Prosjekt om
resultatbasert uttelling i finansieringssystemet i «R», KOKO-prosjektet (Koordinering av
dataproduksjon og kopling av datakilder om forskning) og Konseptutredning om infrastruktur,
STAR-prosjektet og Nasjonalt statistikkråd.
Referansegruppen: Det ble vist frem OA-markeringer og opptellinger i møtet og disse
opplysningene er veldig aktuelle for forvaltning av NPI, forskere og institusjonene. Det skal
holdes et seminar 16.april 2020 der nasjonale kontakter i ERIH PLUS skal møtes. NFR vil
presentere status for arbeidet i Coalition S med Plan S. KOKO-prosjektet og Konseptutredning
om infrastruktur vil antagelig inngå i rapporten om «Fremtidig deling av data i
Kunnskapssektoren» fra UNIT som skal foreligge i disse dager.
15/19 Saker fra medlemmene
UIB: KD sin definisjon av midlertidighet basert på innrapporterte opplysninger om tilsatte til
DBH, medfører at institusjonene tilsynelatende rapporterer inn opplysningene om midlertidige
stillinger ulikt og dermed blir statistikken misvisende. Dette medfører en rekke ulike oppslag i
media basert på ulike genererte tallgrunnlag og datagrunnlaget i DBH bør derfor gjennomgås.
DIKU: Det er sent ut en spørreundersøkelse til institusjonene angående bærekraftsverdier og
«grønne» indikatorer, der institusjonene blir bedt om å vurdere om 98 foreslåtte indikatorer kan
målebærekraft hos institusjonene. Det antas at resultatet vil bli ca. 50 indikatorer som skal
rapporteres via DBH.
SSB vil gjerne orienteres om eventuell endringer og utvidelser i statistikken.
16/19 Dataleveranser og tilgang til data (API)
Det er forelagt en beskrivelse av arbeidet og utvidelser av DBHs Api siden første lansering for ca.
1 år siden. Bakgrunn for saken er den betydning Api èt nå har for dataflyt til andre registre og
tjenester som utvikles og stadig økning i bruk. I stedet for å lage systemer som er spesielt
tilrettelagt for å dekke noen få brukere og institusjoners behov, er det i dette arbeidet jobbet for å
tilrettelegge tilgang til DBH-data for mange brukere.
Referansegruppen: Det er viktig med utvikling av løsninger for dataflyt som kan være nyttig for
flest mulig brukere og som kan dekke flere behov.
17/18 Fagskoledata
I kvalitetsarbeidet med hensyn til rapportering og statistikk for fagskolene ble det holdt et
seminar for fagskolene i september, i tillegg er tiltak for gjennomgang og bedre kontroll med
innrapporterte data gjennomført. Det er søkt om midler til et register over akkrediterte

202000220/14 Arkiv 321

3

utdanninger. Rapportering av tilsatte-data må vente da fagskoleforskriften ikke inneholder et
rapporteringskrav til fagskolene om denne rapporteringen. NOKUT og KD følger opp saken.
Referansegruppen: NOKUT ser behovet for registeret for fagskoler og har ikke meldt behov
for et register som også dekker akkrediterte utdanningstilbud ved Universiteter og høgskoler som
UNIT har søkt om. Ønsket er å starte med fagskolene. Et register over akkrediterte
utdanningstilbud vil bla. erstatte dagens rapportering av utdanningstilbud.
Registeret bør også sees i sammenheng med et mulig institusjonsregister.
18/19 Om prioritering av arbeidsoppgaver i DBH
Det ble gitt en oppsummering av tidligere prioriterte oppgaver og gjennomførte oppgaver, der
spesielt arbeid knyttet til OA-markering i publiseringsregistrene er blitt aktualisert, siste halvåret.
Referansegruppen: KD er interessert i at det foretas en helhetlig gjennomgang av hvilke
variabler som er inkludert i de ulike tabellene, og at man ser etter endringer som kan gjøre det
mulig å dekke flere brukerbehov, f.eks. med tanke på simuleringer av potensielle endringer i
finansieringssystemet eller sammenligning av ulike studentpopulasjoner eller studiesteder. Mulige
endringer kan f.eks. være om variabler som alder, kjønn og campus-sted kan inkluderes i flere av
tabellene. NTNU er interessert i tilsatte fordelt på studiested (campus). For fagskoler er det
interesse for statistikk om gjennomføring og frafall, der kortere studier og kurs kan komplisere
tall angående emner. NPU kan også delta i rangering over arbeidsoppgaver mht.
publiseringstjenestene.
19/19 Søknad om tilskuddsmidler for DBH 2021
Totalbeløp som det søkes om til DBH er høyere enn tidligere år for å ta høyde for økning i
overhead, husleie og usikkerhet vedrørende eventuell omorganisering.
Referansegruppen: tar rapporten til etterretning.
20/20 Nye forslag til statistikk og registerinnhold
DBH er foreslått som mottaker av miljøindikatorer fra Universiteter og høgskoler. I forbindelse
med opprettelse av Nasjonalt vitenarkiv er DBH forespurt om å utvide Kanalregisteret til også å
omfatte ikke-vitenskapelig publiseringskanaler. NOKUT vil samarbeide med DBH om
opplysninger fra Studiebarometeret koblet med DBH data for å visualisere kvalitetsindikatorer
for fagskoler. DBH vil beholde inndeling av individdata i fylker for å ha en geografisk variabel.
Referansegruppen:
NFR er interessert i tilgang til opplysninger fra et utvidet Kanalregister.
UiB: med hensyn til miljøindikatorene er det viktig å få rapporteringen forankret fra begynnelsen
av, for å sikre kvaliteten.
21/19 Eventuelt
NSD vil gjerne beholde medlemmer i dagens referansegruppe i ny 3-års periode. Medlemmer
som har sagt fra seg plassen i referansegruppen og må erstattes er Beth Linde ved HiØ, Ingrid
Sogner ved UiØ og Anne Marie Rustad, som overlater plassen til Kjartan Steffensen ved SSB.
Neste møte i referansegruppen blir torsdag 7. mai 2020. Dato blir sendt ut som møteinnkallelse i
Outlook.

