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Høringssvar - Evaluering av offentleglova
Statistisk sentralbyrå viser til høringsbrev av 25. februar 2016 om evaluering av offentleglova og har
følgende merknader til høringen:
Helt overordnet fra Statistisk sentralbyrås ståsted så fungerer offentleglova godt i henhold til intensjonene.
Høringsinstansene er bedt om komme med innspill om eventuelle behov for lov- eller forskriftsendringer på
området. Det kan være grunn til å knytte noen kommentarer til offentleglova § 9 som omhandler retten til å
kreve innsyn i ei samanstilling frå databaser. Retten til innsyn er etter bestemmelsen begrenset til
sammenstillinger som kan gjøres med «enkle framgangsmåter».
I de aktuelle sakene der bestemmelsen har vært oppe til vurdering i Statistisk sentralbyrå, har konklusjonen
vært at datauttrekket ikke har latt seg gjøre med enkle fremgangsmåter, og lovens vilkår har følgelig ikke
vært oppfylt. Normalt vil datauttrekk fra Statistisk sentralbyrås databaser ikke kunne baseres på
rutinemessige «kjøringer» og såkalte spesialkjøringer vil være nødvendig. I tillegg vil det være behov for
statistikkfaglig kontroll av tallene blant annet for å sikre tilstrekkelig konfidensialitet, sammenheng og
konsistens i statistikken. På sikt vil den teknologiske utviklingen kunne medføre at arbeidsmengden
reduseres og i lys av det ser vi noen utfordringer ved bruk av § 9 som hjemmelsgrunnlag for innsyn i ikkepubliserte statistikktabeller. Lovens ordlyd og forarbeider knytter vilkåret «enkle framgangsmåter» til den
arbeidsbyrde som organet må nedlegge for å fremskaffe de etterspurte tabellene. Vi mener at regelverket bør
tydeliggjøre at også andre tungtveiende hensyn kan tilsi at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse
herunder hensynet til statistikkfaglig uavhengighet og kontroll.
Vi synes også det er grunn til å nevne offentleglova § 15 (2) og (3) som etter vårt syn i for liten grad
muliggjør unntak av dokumenter/rapporter som sendes på tvers av forvaltningsstrukturen for kvalitetssikring
i forkant av offentlig tilgjengeliggjøring. Lovens vilkår om at unntak fra offentlighet forutsetter at
dokumentet inneholder «råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak», vil ikke
nødvendigvis være til stede i forbindelse med dokumenter som oversendes for kvalitetssikring av det
faktiske innholdet, og det mener vi er uheldig.
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