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Høringsuttalelse NOU 2018:17 Statistikklovutvalget  

Det vises til brev datert 7. juni om høring knyttet til NOU 2018:7 Statistikklovutvalget. 
 

1. Utvalget foreslår at det bør innføres et nasjonalt program for offisiell statistikk. 
Som det kommer fram i NOU 2018: 7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå, så 
danner statistikk grunnlag for politiske beslutninger, understøtter en opplyst samfunnsdebatt og 
bidrar til felles forståelse av økonomiske og sosiale forhold. Statistikk bidrar til gode 
beslutningsgrunnlag som kan sikre bedre måloppnåelse i politikken. Dessverre så mangler 
Norge god samisk statistikk.  
 
Sametinget er enig at det bør innføres et nasjonalt program for offisiell statistikk som skal 
fastlegge hva som skal være offisiell statistikk, og være et redskap for samordning og regulering 
av offisiell statistikk. Samisk statistikk må være en del av den offisielle statistikken Statistisk 
sentralbyrå produserer. Programmet må derfor også vurdere hvilken samisk statistikk som skal 
være en del av den offisielle statistikken. Sametinget forventer å bli konsultert om dette. 
 
Sametinget er enig i at all offisiell statistikk skal underlegges de samme kvalitetskrav, og at 
Statistisk sentralbyrå fortsatt skal være den sentrale statistikkmyndigheten.  

 
Sametinget støtter forslaget om at Statistisk sentralbyrå får en lovfestet lederrolle i 
Statistikkrådet, samarbeidsorganet for statistikkprodusentene, og får ansvar for å påse at andre 
statistikkprodusenter etterlever kvalitetskravene til offisiell statistikk.  
 

2. Utvalget foreslår at datamaterialet Statistisk sentralbyrå samler inn og 
bearbeider for statistikkformål, i større grad bør gjøres tilgjengelig for 
analyseformål utenfor byrået.  
Sametinget støtter forslaget om at datamaterialet som Statistisk sentralbyrå samler inn og 
bearbeider for statistikkformål i større grad bør gjøres tilgjengelig for analyseformål utenfor 
byrået. Data er vår tidsalders store verdigrunnlag og har et stort potensial for verdiskaping. 
Derfor er det viktig at all data som er mulig gjøres tilgjengelig, og er gratis for så mange brukere 
som mulig og på alle plattformer.   
 
Sametinget støtter forslaget om å lage en analyseplattform for databrukere som har en tekniske 
løsningen som ivaretar brukernes behov, og at det bevilges tilstrekkelig med midler for å utvikle 
den påkrevde infrastrukturen. 

 
3. Utvalget foreslår at Statistisk sentralbyrå og de andre statistikkprodusentene 
må sikres den nødvendige faglige uavhengighet.  
Sametinget er enig i at det europeiske regelverkets bestemmelser om faglig uavhengighet 
legges til grunn for all offisiell statistikk og for Statistisk sentralbyrås forskning og analyse, og at 
den faglige uavhengigheten gjelder først og fremst hvordan virksomhetene skal utføre sine 
oppgaver, ikke hvilke oppgaver de skal utføre.  
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4. Utvalget foreslår at dagens styre i Statistisk sentralbyrå erstattes med et råd.  
Sametinget støtter forslaget om å erstatte dagens styre med et råd. Utvalget fremhever at rådet 
skal være et rådgivende organ som også skal ha en ombudsfunksjon. Utvalget trekker fram at 
for ombudsfunksjonen er det viktig at medlemmene i rådet representerer brede 
samfunnsinteresser. Sametinget mener at et av rådsmedlemmene som departementet utpeker 
må ha god kompetanse på samiske samfunnsforhold i tillegg til erfaring med bruken av offentlig 
statistikk og analyse. Dette bør ta inn i eventuelle forskrifter om rådets sammensetning. 
Sametinget ønsker at departementet skal konsultere Sametinget om forslag til forskrifter for 
rådet. I tillegg vil Sametinget bli konsultert i forbindelse med departementets utpekning av en 
slik representant. 
 
Sametinget støtter utvalgets vurdering om at et styre med daglig leder som styreleder ikke vil 
sikre den tilsyns- og ombudsrollen som et rådgivende organ kan ha.  

 
5. Utvalget foreslår å videreføre forskning og analyse som understøtter 
statistikk-produksjonen og retter seg mot sentralforvaltningen og regjeringen, 
Stortinget, partene i arbeidslivet og allmennheten.  
Sametinget støtter utvalgets forslag om videreføre forskning og analysevirksomheten som en 
del av Statistisk sentralbyrå, og ikke som en egen instans. Sametinget er enig at det både er 
fordeler og ulemper med begge modellene, men vurdert ut fra et helhetssyn så mener vi at 
modellen vi har i dag så langt Sametinget har erfart fungerer. Sametinget ser imidlertid en 
utfordring i at samisk statistikk ikke er en del av statsoppdraget til Statistisk sentralbyrå.  
 
Sametinget er enig i at forsknings- og analyseaktiviteten bør gis et klarere mandat, gjennom en 
forskrift som beskriver oppgavene på overordnet nivå. Sametinget mener at en del av analyse 
og forskningen som gjøres gjennom grunnbevilgningen også må knyttes opp mot samiske 
samfunnsforhold og analyse og forskning på samisk statistikk.  
 
I dag er det etablert en faglig analysegruppe for samisk statistikk som hvert år utgir 
publikasjonen «Samiske tall forteller». Faglige analysegruppa er finansiert av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets budsjett. Sametinget ønsker at Statistisk sentralbyrå vurderer å 
ta med elementer fra Faglig analysegruppes årlige faste statistikkproduksjon i SSBs egen 
grunnproduksjonen av samisk statistikk. Det vil være hensiktsmessig at samisk statistikk er i 
Statistisk sentralbyrå sin portefølje som annen offentlig statistikk. Det vil sikre en kontinuerlig 
samisk forskning og analyse i Statistisk sentralbyrå. 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Veslemøy Kristine Dahl Maret Henriksen 
fágajođiheaddji / fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
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