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Høringssvar - NOU 2018:7 Statistikklovutvalget 

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrevet 23. mars 2018. 

 

Utvalget foreslår at det bør innføres et nasjonalt program for offisiell statistikk 

Klima- og miljødepartementet støtter at det innføres et nasjonalt program for offisiell 

statistikk, og at programmet besluttes i regjering. 

 

Klima- og miljødepartementet støtter at all statistikk skal underlegges samme kvalitetskrav, 

og at Statistisk sentralbyrå skal ha overoppsyn med at disse følges.  

 

Utvalget foreslår at datamaterialet Statistisk sentralbyrå samler inn og bearbeider for 

statistikkformål i større grad bør gjøres tilgjengelig for analyseformål utenfor byrået 

Klima- og miljødepartementet støtter at datamateriale i større grad gjøres tilgjengelig for 

analyseformål utenfor byrået. Departementet støtter størst mulig åpenhet om data innenfor 

grensene av personvernet, og både Statistisk sentralbyrå og andre statistikkprodusenter bør 

bidra til dette. 

 

Utvalget foreslår at Statistisk sentralbyrå og de andre statistikkprodusentene må 

sikres den nødvendige faglige uavhengighet 

Klima- og miljødepartementet mener det er viktig at Statistisk sentralbyrå og andre 

statistikkprodusenter sikres faglig uavhengighet. Departementet deler utvalgets forståelse av 

at faglig uavhengighet først og fremst gjelder hvordan virksomheter skal utføre sine oppgaver 

og ikke hvilke oppgaver de skal utføre. Grensedragningen kan likevel være vanskelig, og det 

kan være ulike krav og oppfatning av uavhengighet i ulike virksomheter. Departementet 

støtter at det for statistikkprodusenter er naturlig å legge det europeiske regelverkets 

bestemmelser for faglig uavhengighet til grunn. 
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Side 2 
 

 

Utvalget foreslår at dagens styre i Statistisk sentralbyrå erstattes med et råd 

Klima- og miljødepartementet deler utvalgets oppfatning av at det europeiske regelverkets 

krav om at direktøren skal være faglig uavhengig gjør det problematisk med et besluttende 

organ over direktøren. 

 

Til utvalgets mer overordnede uttalelser om styrer i forvaltningsorgan ser klima- og 

miljødepartementet at en virksomhets formelle uavhengighet ikke påvirkes av om 

virksomheten har et besluttende styre eller ikke. Styringslinjen blir også mer uklar med et 

styre. Så lenge praksisen med styrer spriker slik den gjør i dag, kan det likevel være andre 

hensyn som gjør det hensiktsmessig eller ønskelig med styrer i forvaltningsorgan. 

Departementet har derfor ikke noen formening om hvilke av de to alternativene som vil være 

mest hensiktsmessig for Statistisk sentralbyrå. 

 

Utvalget foreslår å videreføre forskning og analyse som understøtter statistikk-

produksjonen og retter seg mot sentralforvaltningen og regjeringen, Stortinget, 

partene i arbeidslivet og allmennheten 

Klima- og miljødepartementet har ingen formening om hvilke av de to alternativene som vil 

være mest hensiktsmessig for å ivareta forsknings- og analysevirksomheten.  

 

Vår erfaring ved bruk av utrednings- og forskningskapasitet i Statistisk sentralbyrå for 

utvikling og kvalitetssikring av statistikk har vært at dette ikke er avhengig av om Statistisk 

sentralbyrå har en egen forskningsavdeling. Vårt inntrykk er at den største delen av slikt 

arbeid foregår i fagavdelingene. 

 

Med hilsen 

 

 

Torstein Lindstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Agnes Harriet Lindberg 

førstekonsulent 
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