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1. Høringsuttalelse fra De nasjonaleforskningsetiske komiteene
1.1 Om høringsuttalelsen og De nasjonaleforskningsetiske komiteene
De nasjonaleforskningsetiskekomiteene(FEK) avgir med dettehøringsuttalelsetil NOU 2018:7
Statistikklovutvalgetsomer på offentlig høring (saksnr.18/1250)med høringsfrist30. juni 2018.
Høringsuttalelseninneholdermerknadertil utredningensom er på høring.Uttalelsener utarbeidet
av administrasjoneni FEK, og representerer
forvaltningsorganets
synspunkterpå bakgrunnav
innspill fra de faglig uavhengigeorganenesom inngåri FEK (listen er alfabetisk):
-

-

Den nasjonaleforskningsetiskekomité for medisin og helsefag(NEM)
Den nasjonaleforskningsetiskekomité for naturvitenskapog teknologi (NENT)
Den nasjonaleforskningsetiskekomité for samfunnsvitenskap
og humaniora(NESH),
herunderNasjonaltutvalg for vurderingav forskningpå menneskeligelevninger
(Skjelettutvalget)
Nasjonaltutvalg for granskingav uredeligheti forskning(Granskingsutvalget).

1.2 Innledning, avgrensning og oppsummering
FEK synesdet er gjort et godt arbeidmedutredningeni NOU 2018:7.Utredningenomfatter
mangesider ved statistikklovenog Statistisksentralbyrå(SSB).De nasjonaleforskningsetiske
komiteeneavgrenserhøringsuttalelsen
til temaersom er av betydningfor forskning. Uttalelsener
ordneti to tematiskedeler,hhv. Forskningog uavhengighet(punkt 2 nedenfor)og
Opplysninger/Data (punkt 3 nedenfor).
Innspillenefra FEK kan oppsummeres
som følger:
Statistikklovutvalgetsutredningfører til usikkerhetom hvilke delerav SSBsvirksomhet
somkan betegnessom forskning. Denneusikkerhetenom SSBsaktiviteterkan bli
utfordrendenår SSBskal oppfylle forpliktelseneetter forskningsetikklovenog anerkjente

forskningsetiskenormer. FEK anbefalerat SSBsforskningdefineres,enteni
statistikklovenmedforarbeidereller i forskrift. FEK anbefalerogsåat Regjeringen
gjennomgårhvordanbegrepetforskningdefineresog operasjonaliseres
i norsk regelverk.
FEK menerforskningensuavhengighet
, slik den fremgårav de forskningsetiske
retningslinjene,bør vektleggesved valg av modell for forskningsvirksomheten
til SSB.
Dette innebærerat Finansdepartementet
skiller tydelig mellom denkonstituerende,den
strategiskeog denoperativestyringenav SSB.Dette innebærerogsåat SSBbruker
Kunnskapsdepartementets
standardavtale
ved alle forsknings- og utredningsoppdrag,
og
at ti lpasningertil standardavtalen
ivaretaranerkjenteforskningsetiskenormer.
Utredningenleggertil rette for mer deling av data. Dette er positivt, ogsåi
forskningsetiskforstand.Samtidiger utfordringeneknyttet til teknologidrevetveksti
dataomfangog analysekapasitet
omfattende,noesom gir utfordringermht. reell
anonymisering.FEK anbefalerat SSB i dennesammenhengen
aktivt forholdersegtil
forskningsetiskeretningslinjer.FEK anbefalervidere at det ikke diskrimineresmellom
forskere,slik at forskerefra ulike fagområderfår tilgang til SSBsopplysninger.FEK
anbefalerat SSBsopplysningersom ikke er helseopplysninger,
gjørestilgjengeligefor
allmennhetenetteret visst tidsrom.FEK foreslårogsåat overskriftentil forslagettil ny
statistikklov§ 3-5 endrestil «Anonymiserteopplysningerfor fri bruk».
Tilgang til helsedatabør regulereslikt uavhengigav regelverketsom hjemler tilgangen,
fortrinnsvisi tråd med vilkårenei helseregisterloven
med forskrifter.
FEK støtterforslagetom at SSB «børøke innsatsenmed å formidle og fortolke
statistikken.»

2. Forskning og uavhengighet
2.1 Forskningsbegrepeti NOU2018:7
Statistikklovutvalgetkobler begrepetforskninggjennomgående
til begrepetanalyse. I
utredningenfremstårdissesom et begrepspar.Begrepet/-eneer ikke nærmeredefinerteller
forklart, men utvalgetdelerforsknings- og analysevirksomheten
inn i tre grupperav aktiviteter:
i)
ii)
iii)

metodeutvikling,som beskrivessom «forskningsbasert
utvikling av statistiske
metoder.Slik metodeforskningfavner vidt.»
formidle og fortolke statistikkensom produseresi SSB
anvendestatistikkeller datafor å utarbeideanalysersom kan understøtteutformingen
av offentlig politikk (punkt 10.2.3på side104)

Statistikklovutvalgetslår fast at «myeav dettekan ikke klassifiseressom forskningi streng
forstand.[…] Deler av arbeidetkan væreforskning,men i mindre gradenn for 70 år siden».(ss.
106-107) De nasjonaleforskningsetiskekomiteenemenerdet er uakseptabeltå kalle noefor
forskningdersomdet faktisk ikke er det. Dette bidrar til å vanneut forskningsbegrepet,
som i seg
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selv er sværtuheldignår begrepetalleredeer underpress,jf. nyeredebatterom «fakenews»og
«fakescience».
Forskningbrukesofte som et felles (generisk)begreppå tvers av sektorer,mener definerteller
praktisertulikt i norsk regelverk,sefor eksempelforskningsetikkloven,helseforskningsloven,
personvernregelverket,
eksportkontrollforskr
iften osv. Det kan føre til uklarheterog
misforståelsernår et generiskbegrepgis ulikt innhold i forskjellige sektorer.Detteer uheldig,og
variasjonenebør derfor begrenses.
Det vil værehensiktsmessig
med en gjennomgangav
forskningsbegrepet
på tvers av sektorerfor å få et felles kunnskapsgrunnlag.
FEK gjør oppmerksompå at forskning, primærtforskningsom faller inn underdefinisjoneni
OECDsFrascati-manual,er underlagtbestemmelsene
i forskningsetikkloven.Loven innebærerat
de deleneav SSBsvi rksomhetsomer forskningskal følge anerkjenteforskningsetiskenormer(§
1), og forskerneskal opptremed aktsomhet(§ 4). Forskningsom oppfyller definisjoneni
helseforskningsloven
§ 4 bokstava er i tillegg å ansesom helseforskningsom må følge
ytterligere krav.
Etter gjeldenderett regnesSSBsom en forskningsinstitusjon,jf. forskningsetikkloven§ 5 første
ledd, jf. punkt 12.4 i Prop.158 L (2015-2016).Lovensvilkår er at virksomhetenhar forskning
somett av sinehovedformål.Forskningsinstitusj
onerer pålagten rekke oppgaveri
forskningsetikklovenog helseforskningsloven
. Overordnetskal institusjonenesikre at
forskningenskjer i tråd med anerkjenteforskningsetiskenormer,herundertilby opplæringog
kjennskaptil normene,og behandlesakersom gjeldernormbrudd.
Statistikklovutvalgetsutredningfører til usikkerhetom hvilke delerav SSBsvirksomhetsom kan
betegnessom forskning.Denneusikkerhetenom SSBsaktiviteterkan bli utfordrendenår SSB
skal oppfylle de institusjonelleforpliktelseneetter forskningsetikklovenog helseforskningsloven
.
Det sammegjelderfor de ansattei SSB som utøverforskningog andretyper
kunnskapsproduksjon,
og som da må værebevisstepå hvilken type kunnskapsproduksjon
de
utførerog hvilke rammersom gjelder.I forarbeidenetil forskningsetikklovenstårfølgende:«Det
er ikke uvanlig at forskereog forskningsinstitusjonerdriver med bådeforskning,utredningerog
konsulentoppdrag,
og det kan da bli vanskeligå skille den eneaktivitetenfra denandre.[…] Høy
bevissthetknyttet til ulike roller er avgjørende,bådefor forskningen,for institusjoneneog for de
enkelteforskere.» (punkt 3.2)
Påbakgrunnav det som fremgårovenfor,ønskerFEK å gi følgendeanbefalinger:
-

-

Regjeringenbør gjennomgåhvordanbegrepetforskningdefineresog operasjonaliseres
i
norskregelverk.Gjennomgangen
bør gjennomførespå tvers av sektorer.
Forskningsbegrepet
i statistikklovenbør defineres,enteni statistikklovenmedforarbeider
eller i forskrift. Sistnevntealternativkan sesi sammenheng
med Statistikklovutvalgets
forslagom nærmereutredningav forskningsbegrepet
(s. 117).
Forskningsbegrepet
i eller i medholdav statistikklovenkan medfordel formuleresmed
deskriptiveog normativeelementer,slik at definisjoneninneholderbåde beskrivelserav
hva forskninger og hvilke normersom må væreoppfylt for å kalle det forskning.FEK
kan biståi dettearbeidet.
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-

SSBsaktiviteterinnenfor kunnskapsproduksjon
bør gjennomgåsog kategoriseres.
Gjennomgangen
kan med fordel nedfellekjennetegnfor de ulike aktivitetstypenesom
SSBog deresansattegjennomfører,for eksempelforskning,utredning,analyse,
konsulentvirksomhet,
forvaltning osv. Begrunnelsener at gjennomgangenkan avklare
hvilke normerog lovkrav aktivitetenemå oppfylle.

2.2 Forskningsetikkloven og anerkjente forskningsetiske normer
Statistikklovutvalgetomtalerikke SSBsforhold til forskningsetikkloveneller om utvalgets
forslagendrergjeldenderett. FEK forutsetterat SSBsforskninggjennomføresi henholdtil
anerkjenteforskningsetiskenormer,jf. forskningsetikkloven§ 1. De nasjonaleforskningsetiske
retningslinjeneutgitt av hhv. NESH (1993/2016)og NENT (2007/2016)regnessom anerkjente
forskningsetiskenormeri Norge.Innenformedisinog helsefager det særligHelsinkideklarasjonen,utgitt av Verdenslegeforening(WMA), som er sentral.Brudd på anerkjente
forskningsetiskenormerutgjør uredelighet,jf. forskningsetikkloven§ 6, mensalvorlige brudd
kan utgjørevitenskapeliguredelighet,jf. § 8. FEK forutsetterat Statistikklovutvalgetslovforslag
videreførergjeldenderett medSSB som en forskningsinstitusjonetterdefinisjoneni
forskningsetikkloven§ 5 førsteledd.
FEK registrererat de forskningsetiskerefleksjonenei utredningenprimærter knyttet til
personvern(side 91). Vi gjør oppmerksompå at anerkjenteforskningsetiskenormergjelderen
rekkenormtyperutoverpersonvern.Forskningskal følge forskningsinternenormersom for
eksempel uavhengighet,redelighetog åpenhet.I tillegg er det relevantå vise til
ytringsfrihetsbestemmelsen
i Grunnloven§ 100 sjetteledd, og prinsippetom forskningensfrihet
somStortingethar stadfestetgjelderfor all forskning.Forskningsetikkenomfatter videre
forskningseksternenormersomnormeneom samfunnsansvar
(bærekraft,føre var-prinsippet,
formidling til offentlighetenosv.) og normenesom regulererforholdettil forskningsdeltakere
(menneskeverd,
sårbaregrupper,forsøksdyrosv).
2.3 Uavhengighet
SSBsuavhengigheter et gjennomgående
temai utredningen.Uavhengigheter relevantlangs
flere dimensjoner:uavhengighetfra EU/europeiskerammerfor norskoffisiell statistikk,SSBs
institusjonelleuavhengighet,direktørensuavhengighet,statistikkens uavhengighetog
forskningensuavhengighet.De nasjonaleforskningsetiskekomiteenekommentererdet som er
relevantfor forskningensuavhengighet.
Vi registrererat Statistikklovutvalgetviser til NESHsforskningsetiskeretningslinjeri punkt 6.5
Statistikk og etikk (s. 51), somomhandlerstatistikkensuavhengighet.Det er derimotikke referert
til de forskningsetiskeretningslinjenei kapitlet om forskning,kapittel 10. Vi oppfordrertil at
forskningensuavhengighetslik denfremgårav de forskningsetiske retningslinjenevektlegges
ved valg av modell for forskningsvirksomheten
til SSB.
Et sentraltpunkt knyttet til forskningensuavhengigheter valg og bruk av kontrakter.
Statistikklovutvalgetviser flere stedertil Kunnskapsdepartementets
standardavtale
for
forsknings- og utredningsoppdrag,
og det fremgårat SSB brukeravtalen«mednoentilpasninger
angåendepublisering,likebehandlingog bruk av referansegrupper.»
(s. 41) FEK forutsetterat
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tilpasningeneivaretaranerkjenteforskningsetiskenormerog ik ke går på bekostningav
forskningensuavhengighet.
FEK påpekerat det kan værevanskeligå trekkeklare skiller mellom faglige spørsmålder SSB
skal væreuavhengig,og administrativespørsmålder SSB kan instrueresav departementet.
Slike
gråsonermellom forskningensuavhengighetog politisk styring kan svekketilliten til SSB,og da
særligtil forskningensom SSButfører.Vi viser til Statistikklovutvalget,som fastslårat
«Finansdepartementet
har to ulike kanalerfor styring av byrået.I tildelingsbrevet er
departementet
overordnetog kan instruere,mensi oppdrageneer partenelikeverdige,og det er
kontraktsfrihet.Det kan i praksiskunneværevanskeligå avgjøreom byråetreelt setthar
mulighettil å avviseen kontraktmed Finansdepartementet,
fordi departementet
kan pålegge
oppgavergjennomtildelingsbrevet.»(s. 40).
FEK anbefalerat:
-

forskningensuavhengighetslik denfremgårav de forskningsetiskeretningslinjene
vektleggesved valg av modell for forskningsvirksomheten
til SSB
Finansdepartemente
t må skille tydelig mellom den konstituerende,denstrategiskeog den
operativestyringenav SSB.
SSBbør brukeKunnskapsdepartementets
standardavtale
ved alle forsknings- og
utredningsoppdrag,
herunderved oppdragfra Finansdepartementet.
Tilpasningerti l
standardavtalen
må ivaretaanerkjenteforskningsetiskenormer.

3. Opplysninger/ Data
SSBinnsamleropplysninger/dataprimærttil bruk i statistikk.SSBsdataer en viktig kilde for
forskere,og De nasjonaleforskningsetiskekomiteenehar derfor enkeltebemerkningertil det som
gjeldertilgang til og deling av data.
3.1 Tilgang til data
Statistikklovutvalgetforeslårå utvide opplysningspliktentil ogsåå gjeldeopplysningersomer
taushetsbelagte
med hjemmeli særlov.Utvidelsengjeldersærlighelseopplysninger,
og utvalget
leggertil grunnat SSB har bruk for opplysningenesom «bakgrunnsvariablertil annenstatistikk,
og som grunnlagsmateriale
til nasjonalregnskapet».
(s. 82) FEK gjør oppmerksompå at
helseopplysninger
bør ha et særligvern, slik de har etterannenlovgivning som
helsepersonelloven,
helseforskningsloven,
personopplysning
slovenosv. De personvernmessige
og etiskekonsekvensene
av utvidelsener i liten graddiskutertav Statistikklovutvalget.Den
enestesikkerhetsmekanismen
som er foreslåttav Statistikklovutvalget,er at opplysningsplikten
knyttestil begrepetoffisiell statistikk som skal drøftesav Statistikkrådetog fastsettesav Kongeni
statsråd.Erfaringerfra arbeideti De nasjonaleforskningsetiskekomiteenetilsier at
enkeltpersoneroppleveropplysningspliktensom en krenkelseav deresprivatliv. Det ville vært en
fordel om Statistikklovutvalgethaddediskutertomfangetav opplysningspliktenettergjeldende
rett, og om det er hensiktsmessig
at enkeltpersonerpåleggesopplysningsplikttil SSB om for
eksempelhelseopplysninger.
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Overskrifteni forslagettil ny statistikklov§ 3-5 er «Anonymeopplysningerfor fri bruk». Det
fremgårav forslagettil ordlyd og til bestemmelsens
merknad(side 149) at det dreiersegom
anonymiserteopplysninger,ikke anonymeopplysninger.Forskjellenmellom de to er at anonyme
opplysningerikke kan koblestil enkeltpersoner,
mensanonymiserteopplysningerhar blitt endret
slik at de ikke direktekan førestilbake til enkeltpersoner.
De anonymiserteopplysningenesom
SSButleverervil væreanonymefor dem som får tilgang til dem,men er i utgangspunktetikke
anonyme.Den foreslåtteoverskriftener derfor upresisog er egnettil å villede.
FEK anbefalerat:
-

-

opplysningspliktenbegrensestil ikke å gjeldehelseopplysninger
innsamletdirektefra
borgerne.
det utredesbedrehvordanforeslåttny statistikklov skal håndhevesi forhold til andre
lovverk og etiskeretningslinjerfor innsamlingav helseopplysninger
og forskning
innenformedisinog helse.
personvernkonsekvenser
alltid må vurderesved fastsettingav programmetfor offisiell
statistikk.
Overskrifteni § 3-5 endrestil «Anonymiserteopplysningerfor fri bruk».

3.2 Taushetsplikt
Etter gjeldendestatistikklovopphørertaushetspliktfor SSBsopplysningeretter hhv. 60 eller 100
år, jf. statistikkloven§ 2-7. Det innebærerat opplysningeneblir tilgjengeligefor allmennheten
ettertidsfristene.Lovforslagetfra Statistikklovutvalgetbetyr at taushetspliktenaldri oppheves,
og at allmennhetenaldri vil få tilgang til opplysningene.Dette er uheldig,i hvert fall for
opplysningersom ellers ikke er underlagt«evig»taushetsplikt,og vil stanseinitiativ som
publiseringav folketellingsdata(Riksarkivet/UiT) og planeneom å tilgjengeliggjøreet historisk
befolkningsregister.Det er viktig å væreklar over at SSBsopplysningerer sværtviktige for
mangetyper forskning.Dette gjelderblant annethistorisk forskning,som ikke nødvendigvis
benytteropplysningenetil statistiskanalyse.
FEK påpekerat:
-

det er viktig å sikre at forskerefra ulike fagområderfår ti lgangtil SSBsopplysninger,og
tilgangenmå ikke praktiseresfor restriktivt.
SSBsopplysningersomikke er helseopplysninger
bør gjørestilgjengeligefor
allmennheten,herunderforskere,etteret visst tidsrom.

3.3 Deling av data
Statistikklovutvalgetleggervekt på å leggetil rettefor mer deling av data.Detteer positivt, også
i forskningsetiskforstand.Samtidiger utfordringeneknyttet til teknologidrevetveksti datatilfang
og analysekapasitet
omfattende.Statistikklovutvalgetdrøfter konkreteutfordringer knyttet til
rettentil privatliv: «Mulighetentil å dannesegen detaljertoversikt over innbyggernes
bevegelser,kan væreprinsipielt uønsket[…]» (s. 64), og «Kobling av datafra ulike kilder og
bakgrunnsdata
kan ogsåføre til at man klarer å identifiserepersonerog virksomheter,selv om
hvert datasetti utgangspunkteter å betraktesom anonymt.»(s. 89) FEK er her spesieltopptattav
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mulighetenfor profilering og reidentifisering.En viktig rådgivenderessursfor forskerei denne
sammenheng
er NESH forskningsetiskeVeileder for Internettforskning(2004),som revideresi
dissedager.
Forslagetfra Statistikklovutvalgettilsier at SSBfår økt tilgang til helsedatafra helseregistrene.
Forslagethar flere fordeler,menvil kunnesvekkepersonvern
et. FEK menerdet er vesentligfor å
tryggepersonvernetat det er like strengevilkår for tilgang til helsedataentenopplysningene
utleveresfra helseregistrene
selv eller fra SSB.Her må tilgangsbestemmelsene
i
helseregisterloven
med forskrifter gå foran evt. tilgangsbestemmelser
i statistikkloven.
FEK anbefalerat:
-

SSBved deling og sammenko
bling av datamå ta hensyntil menneskeverd
og personvern.
Tilgang til helsedatamå regulereslikt uavhengigav hvilket regelverksom hjemler
tilgangen.Fortrinnsvisbør tilgangsbestemmelsene
i helseregisterloven
med forskrifter gå
foran statistikkloven.

3.4 Formidling
SSBhar en viktig oppgavei å analysereog formidle offisiell statistikk til en bredereoffentlighet.
Formidling er ogsåen forskningsetiskforpliktelse,jf. NENTs og NESHsforskningsetiske
retningslinjer.Sistnevntehar et egetkapittel om formidling, som ogsåknytter an til
formidlingensbegrunnelsei Grunnloven§ 100. Detteer spesieltviktig i en tid med mer krevende
formidling, nye medievaner,ekkokamre,informasjonssiloerog falskenyheter,slik
Statistikklovutvalgetogsåfastslår:«I møtemedmotkrefterblir formidling av offisiell statistikk
endaviktigere og krevernye tilnærminger.»(s. 66)
-

FEK støtterStatistikklovutvalgetsforslag om at SSB «børøke innsatsenmed å formidle
og fortolke statistikken»(punkt 10.4.2på s. 110), jf. forslagettil § 4-1 i ny statistikklov.

Med vennlig hilsen
EspenEngh(sign.)
direktør

7

