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Høring NOU 2018:7 Statistikklovutvalget
Vi viser til brev datert 23.03.18 om høring av NOU 2018:7 fra Statistikklovutvalget om "Ny lov
om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå". Landbruks- og matdepartementet (LMD) har
følgende kommentarer til forslagene som er lagt fram.
A. Utvalget foreslår at det bør innføres et nasjonalt program for offisiell statistikk.
LMD vil vise til at SSB produserer mesteparten av den offisielle landbruksstatistikken og at
den i stor grad er basert på administrative data fra landbruksforvaltningen. For deler av
næringen er man imidlertid ufullstendig dekket gjennom administrative registre, noe som gir
et særlig behov for produksjon av statistikk fra SSB. Vi vil i denne sammenheng vise til at
SSB ikke har produsert ny statistikk over en viktig sektor som veksthus og planteskoler siden
fullstendig telling av veksthus og planteskoler ble gjennomført i 2010.
LMD vil understreke at det spesielt er viktig med oppdatert statistikk om norsk landbruk som
grunnlag for de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten og jordbrukets organisasjoner.
I tillegg til nasjonale behov vil ajourført statistikk om sektoren også være viktig som datagrunnlag for den statistikken SSB er forpliktet å levere til Eurostat.
For å oppnå et tilstrekkelig forsvarlig grunnlag for bl.a. jordbruksforhandlingene er det viktig
at denne type basisstatistikk blir produsert med den nødvendige kvalitet og kontinuitet, og at
den derfor bør inngå i et nasjonalt statistikkprogram.
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B. Utvalget har vurdert om også andre statistikkprodusenter bør få fullmakt til å benytte
bestemmelsen om opplysningsplikt i statistikkloven, men er kommet til at dette ikke er
ønskelig.
LMD støtter utvalgets forslag om at det ikke er behov for en generell hjemmel til å ilegge
opplysningsplikt for de mange ulike aktuelle statistikkformål. LMD vil imidlertid påpeke at for
andre statistikkprodusenter enn SSB kan mangel på opplysningsplikt gjøre det krevende å
utarbeide statistikk med den nødvendige kvalitet.
Vi vil i denne sammenheng vise til Landbruksdirektoratet som etter avklaring med SSB er
ansvarlig for å utarbeide og publisere statistikk over jordleie. Statistikkproduksjonen er basert
på frivillig rapportering fra kommunene, noe som medfører at mange kommuner ikke
besvarer rapportskjemaene. For å oppnå en tilfredsstillende kvalitet på statistikken kreves
det derfor mye ekstraarbeid og -ressurser i direktoratet for å innhente det nødvendige
datagrunnlaget fra alle kommuner. Vi vil også vise til Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)
som er ansvarlig for å innhente opplysningene som SSB bruker til å produsere Norges
offisielle statistikk om skogbruk. NIBIO viser til behov for et regelverk som på en bedre måte
enn i dag synliggjør at man har hjemmel for å innhente den nødvendige informasjon som er
grunnlag for denne statistikkproduksjonen.
Ut fra overnevnte vil LMD peke på at det også for andre statistikkprodusenter enn SSB, bør
vurderes nærmere om at det kan fastsettes opplysningsplikt for avgrensede spesifikke
statistikkformål.

C. Utvalget foreslår at det eksisterende Statistikkrådet bør styrkes, og bestå av
myndigheter med ansvar for offisiell statistikk. En løsning med delvis roterende
medlemskap bør vurderes.
LMD er enig i betydningen av en god samordning av det norske statistikksystemet, både
med grunnlag i internasjonale forpliktelser og et nasjonalt statistikkprogram. Dagens
Statistikkråd, som er et samarbeidsorgan for statistikkprodusentene, kan styrkes for å bidra
til dette. Utvalget foreslår at Statistikkrådet skal bestå av myndigheter med ansvar for offisiell
statistikk, men at det kan suppleres med andre produsenter eller registeransvarlige. Det
foreslås at det vurderes en løsning med delvis roterende medlemskap for å sikre en
håndterbar størrelse på rådet. Det legges til grunn at i en slik løsning vil alle større
produsenter være permanente medlemmer, mens de mindre roterer.
LMD vil vise til at Landbruksdirektoratet og NIBIO er medlemmer i det eksisterende
Statistikkrådet, og at de ut fra sitt store ansvar for utarbeiding av offisiell statistikk også bør
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være blant de faste medlemmene i et nytt styrket Statistikkråd.
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