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Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 7. mai 2020 via Teams
Tilstede:

Tore Tungodden, Universitetet i Bergen (leder)
Adeline Landro, Nasjonalt fagskoleråd
Ellen Rye, Universitetet i Sør-Øst Norge
Ingrid Sogner, Universitetet i Oslo
Andreas Slettebak Wangen, Norges Tekniske - naturvitenskapelige Universitet

Observatører: Stig Slipersæter, Norges forskningsråd
Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
Magnus Strand Hauge, NOKUT
Vidar Røeggen, Universitets- og høgskolerådet
Forfall:
Sigve Berge Hofland, Kunnskapsdepartementet
Stig Helge Pedersen, Diku
NSD:

Knut Kalgraff Skjåk, NSD
Yngve Bersvendsen, NSD
Kristin Gåsemyr, NSD

1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
2/20 Godkjent referat fra forrige møte
Referatet er godkjent i møtet etter at innsendte merknader i utkastet er tatt inn.
3/20 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. Det er foreslått at UNIT overtar eierskapet av NSD og at DBH blir en egen avdeling under
UNIT lokalisert i Bergen. Det har vært uttrykt ønske både fra styret i NSD og Referansegruppen for
DBH om at det foretas en beslutning i nær fremtid slik at prosessen ikke trekker ut. Tidligere
tilbakemeldinger fra KD har omhandlet at det sannsynligvis ikke vil skje noen strukturelle endringer
før 1. januar 2021. På grunn av Koronasituasjonen har KD meldt til styreleder for NSD at det ikke
vil bli besluttet noen endringer mht. NSD og DBH før tidligst høsten 2021 og dermed vil eventuelle
endringer antagelig ikke gjennomføres før januar 2022.
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Referansegruppen: Referansegruppen ser med bekymring på at denne prosessen trekker ut i tid,
med den usikkerhet dette medfører for de ansatte, som igjen kan slå uheldig ut i fagmiljøet og for de
ulike aktivitetene ved DBH.
4/20 Status for ulike aktiviteter
Følgende aktiviteter ble omtalt: Rapportering av data vår 2020, Dataleveranser og tilgang til data,
Toppmøte mellom KD og SSB, Konseptutredning om infrastruktur og STAR-prosjektet. Koronasituasjonen har påvirket rapportering for noen av institusjonene. Dimp ble vist i møtet og det er
vedlagt en rapport for hvordan DBH følger retningslinjer for offentlige data med hensyn til foreslått
konsept i Konseptutredningen.
Referansegruppen: status for rapportering tas til etterretning. I forbindelse med toppmøtet og
konseptutredningen påpekte SSB at det må unngås parallelle utviklingsløp med hensyn til videre
utvidelse av forskningsdata i Microdata-løsningen. Det ble uttrykt bekymring for STAR sitt prosjekt
angående beslutningstøtte for ledelse som virker som skal omfatte aktivitet som DBH gjør pr i dag.
DBH skal innhente mer informasjon om prosjektet. DBh vil følge hvordan datadeling av student og
ansatte foregår i STAR og tilknyttede prosjekter. Dette kan ha betydning for praksis hos DBH.
5/20 Saker fra medlemmene
Ingen saker ble fremmet.
6/20 Nasjonalt statistikkråd/Utvalget for offisiell statistikk
Det ble redegjort for arbeidet i utvalget og foreløpig utkast til statistikkprogram ble forlagt
referansegruppen. Forslaget til statistikkprogram vil ikke medføre noen endringer for DBH sin
statistikkpublisering.
Referansegruppen: utkastet tas til etterretning.
7/20 Fagskoledata
Tidligere omtalt kvalitetssikringsprosjekter innebar bla. nye websider for fagskolene. Ole-Henning
Vaardal fra NSD presenterte de nye Fagskolesidene som skal oppfylle behov for tall og informasjon
for skolene og forvaltningsinstitusjoner med fagskoler som arbeidsfelt. Samme type rammeverk,
oppbygging og funksjonalitet er planlagt for UH-statistikken.
Det er søkt om midler til et register over akkrediterte utdanninger. KD har ikke tatt en avgjørelse
angående registeret og vil avvente en beslutning om organisering av DBH.
Rapportering av tilsatte-data må vente da fagskoleforskriften ikke inneholder et krav til fagskolene
om denne rapporteringen. NOKUT og KD følger opp saken.
Det er et ønske fra NOKUT å kunne bruke samme funksjonalitet som DBH bruker på de nye
fagskolesidene for å visualisere kvalitetsindikatorer for fagskoler. Det er opprettet en gruppe som
skal se hvilke indikatorer som er hensiktsmessige å presentere for fagskoler. Kvalitetsindikatorene
bør publiseres som en NOKUT-ressurs.
Det er opprettet en gruppe som vil lage et eget kodeverk for fagskoler siden NUS-kodeverket ikke
dekker behovene for klassifisering for disse skolene.
Referansegruppen:
Referansegruppen synes de nye websidene ser veldig bra ut og ser frem til at samme type sider blir
innført for UH-statistikken også.
SSB ønsker å følge arbeidet med klassifiserings-kodeverket for fagskoler og DBH vil melde inn
ønsket til gruppen.
8/20 Publiseringsregistre og systemer
Publiseringsregistrene og systemene oppdateres med OA-opplysninger og ulike typer funksjonalitet
knyttet til dette. Det samarbeides med Nasjonalt vitenarkiv (NVA) for å kartlegge data som kan
overføres fra Kanalregisteret. For Nasjonal publiseringsindikator (NPI) arbeides det med å innføre
et nivå x og funksjonalitet som skal
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brukes til høstens nomineringsprosess. ERIH PLUS ser etter flere medlemmer til Advisory Group
og hvorvidt flere sentrale tidsskrifter skal legges til hvis de ikke er foreslått av forskere.
ESPI- prosjektet, som er en videreføring av det nordiske samarbeidet, er usikker med hensyn til
prosjektmidler pr. d.d. men vil arbeide videre med å spesifisere prosjektet for en eventuelt ny
søknad. Det er på møtetidspunktet usikkert om NVA får bevilgning utover pilotprosjektfasen.
Referansegruppen: Vidar Røeggen fra UHR orienterte om et nytt nivå X for å involvere
forskermiljøene og ESPI-prosjektet. Gruppen synes dette begge prosjektene høres interessante ut.
9/20 Om prioritering av arbeidsoppgaver i DBH
Det ble gitt en oppsummering av pågående og gjennomførte oppgaver, og videre prioritering av
oppgaver. DBH viste frem gjennomføringsstatistikk i DBHs standardrapporter som skal utvides
med flere nivåer for visning.
Referansegruppen: Gruppen synes det er høyt aktivitetsnivå og god fremdrift med hensyn til alle
oppgaver som nevnes i listene. Et ønske fra sektoren er muligheten for å inkludere mer av FOUrapporteringen via DBH enn pr. i dag.
10/20 Rapport om tilskuddsmidler for DBH 2019
Rapporten vedlegges for gjennomlesning.
Referansegruppen: tar rapporten til etterretning.
11/20 Nye forslag til statistikk og registerinnhold
DBH viste frem webløsning for finansieringssystemet. Videre er Kjønn og miljøindikatorer
opplysninger som UH-sektoren har fremmet interesse for i DBH. Det ble vedlagt en beskrivelse av
status av arbeidet med Api.
Referansegruppen: gruppen er fornøyd med at NSD og DBH fanger opp behovene i sektoren og
lager webløsninger og statikk til brukerne.
12/20 Eventuelt
NSD vil gjerne beholde medlemmer i dagens referansegruppe frem til det er kommet en beslutning
om organisering av DBH. Medlemmer som har sagt fra seg plassen i referansegruppen og må
erstattes er Beth Linde ved HiØ. DBH har kontaktet Høgskolen i Molde med en forespørsel om å
delta i referansegruppen. Anne Marie Rustad ved SSB har overlatt plassen til Kjartan Steffensen.
Neste møte i referansegruppen blir i november 2020. Det sendes ut en Doddle for å finne passende
dato.

