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NVEs høringssvar - NOU 2018:7 Statistikklovutvalget - ny lov om
offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå
Finansdepartementet har sendt forslag til NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk
sentralbyrå på høring.

NVEs kommentarer
1. Nasjonalt program for offisiell statistikk
Statistikklovutvalget foreslår at det innføres et nasjonalt program for offisiell statistikk. Utvalget mener
at programmet bør være flerårig, og at det skal fastlegge hva som skal være offisiell statistikk, og være
et redskap for samordning og regulering av offisiell statistikk.
Det er viktig for NVE at det fortsatt produseres energistatistikk av god kvalitet. NVE mener at det kan
være positivt at en større andel av statistikkene blir offisiell statistikk og i mindre grad
oppdragsfinansiert. Det er i NVEs interesse at energistatistikker blir finansiert over den årlige tildelingen
til Statistisk sentralbyrå. Dersom finansiering over den årlige tildelingen medfører nedleggelse av
energistatistikk NVE er avhengig av, er det derimot uheldig og bør unngås. Det kan få stor betydning for
NVE dersom statistikkprogrammet ikke dekker vårt behov.

2. Faglig uavhengighet
Utvalget foreslår at Statistisk sentralbyrå og de andre statistikkprodusentene må sikres den nødvendige
faglige uavhengighet. Tilsvarende regler bør etter utvalgets forslag gjøres gjeldende for Statistisk
sentralbyrås forskning og analyse.
NVE mener det er positivt og viktig at den faglige uavhengigheten vektlegges, spesielt i
statistikkproduksjonen. Dersom tall og statistikk som produseres i SSB skal fungere som referanse for
ulike samfunnsaktører, er dette en forutsetning.
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Vi har for øvrig ingen kommentarer til høringen som berører NVEs fagområde.
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Christine Elisabeth Kiste
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seksjonssjef
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