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Innspill til høring - Statistikklovutvalget  -  Ny lov om offisiell
statistikk og Statistisk Sentralbyrå

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet av 23.03.2018, hvor NOU 2018:7 Ny
lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå ble sendt på høring. Frist for innspill er
satt til 30.06.2018.

Det er høringsbrevets pkt. 2 som er mest relevant for PST:

«Utvalget foreslår at datamaterialet Statistisk sentralbyrå samler inn og bearbeider for

statistikkformål, i større grad bør gjøres tilgjengelig for analyseformål utenfor byrået.
Spesielt bør forskningsinstitusjoner med dokumentert evne til å håndtere data på en

sikker måte få lettere, enklere og billigere tilgang. Det bør også bli mulig for offentlige
myndigheter med statistikk- og analysebehov å få tilgang til mer data enn i dag.
Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget.>>

Dette innebærer en mer vidtrekkende deling av SSBs data enn det som er praksis i dag,

og at datamaterialet som samles inn av SSB for statistikkformål i større grad bør gjøres
tilgjengelig for analyseformål utenfor byrået.

PST støtter innstillingens forslag om at hensyn til rikets sikkerhet bør være ett av
momentene som vurderes ved forespørsler om deling av datasett. Det kan tenkes tilfeller
hvor hele eller deler av datasettene som SSB forvalter bør skjermes av hensyn til rikets
selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser fordi de er
gradert i henhold til Sikkerhetsloven. Slike tilfeller kan oppstå enten fordi datasettet
inkluderer svært spesifikke uttrekk av informasjon, eller fordi datasettet er svært

omfattende.

Av denne grunn anbefaler PST at deling av datamateriale som samles inn og bearbeides

av SSB, bare bør skje etter at den instansen som eier informasjonen (enten det er SSB
eller en samarbeidende institusjon), har foretatt en tilfredsstillende verdivurdering av

datamaterialet. Deling av materiale som vurderes å være gradert i henhold til
Sikkerhetsloven, bør dermed skjermes og kan bare deles med aktører som er klarert og
autorisert til å motta slik informasjon, og som har tjenstlig behov for informasjonen.

Side 1 av 2



Vår ref: 18/03393-4 Side 2 av 2

Av samme årsaker støtter PST utvalgets forslag om å inkludere bestemmelser om
informasjonssikkerhet  i  Iovteksten som omfatter alle opplysninger, og at bestemmelsene

også omfatter tilgangsstyring og forvaltning av og kontroll med

informasjonssikkerhetsregimet.
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