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Finansdepartementet viser til tildelingsbrevet til Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2020, datert
19. desember 2019.
Departementet viser videre til e-post av 1. april fra SSB med innspill til endringer i
rapporteringskrav eller bestillinger i tildelingsbrevet for 2020 som følge av Covid 19utbruddet. Dette har medført nye oppgaver, utstrakt bruk av hjemmekontor og høyt fravær.
Finansdepartementet legger stor vekt på at SSB skal kunne ivareta etatens kritiske oppgaver i
denne situasjonen. Departementet har derfor, i samråd med virksomheten, vurdert
rapporteringskrav og bestillinger i tildelingsbrevet for 2020 med sikte på å redusere
arbeidsbelastningen for etaten i en krevende situasjon.
Nedenfor følger enkelte endringer i tildelingsbrevet for SSB for 2020.
1. Arbeid med innføring av retningslinjer for forsknings- og analysevirksomheten.
I arbeidet med innføringen av retningslinjer for forsknings- og analysevirksomheten skal SSB
1. sammen med øvrige rammer og prioriteringer som fremgår av Prop. 72 LS (20182019) legge retningslinjene til grunn for utarbeidelsen av virksomhetens strategi,
herunder delstrategien for forsknings- og analysevirksomheten.
2. legge en plan for hvordan forsknings- og analysevirksomheten skal komme i tråd med
retningslinjene, herunder utarbeide interne retningslinjer for oppdragsvirksomheten,
for å sikre at innretningen understøtter samfunnsoppdraget og at omfanget ikke blir for
stort.
3. utarbeide retningslinjer for bruk av bistillinger i forskningsavdelingen.
I tildelingsbrevet for 2020 har disse tre delbestillingene frist 1. desember 2020.
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Departementet opprettholder inntil videre fristen på delbestilling 1, der virksomheten
informerer om at arbeidet har kommet langt. Fristen for delbestilling 2 og 3 skyves til 1.
februar 2021.
2. Vurdering av behovet for internrevisjon
SSB skal regelmessig vurdere behovet for internrevisjon. Tidligere hadde styret delvis en slik
funksjon. Styret ble avviklet ved inngangen til 2020. Det bør derfor gjøres en ny vurdering nå
av dette behovet. Arbeidet krever aktiv involvering fra toppledelsen som har mange kritiske
oppgaver i den pågående COVID-19-situasjonen. Disse anses som klart viktigere på kort sikt.
I tildelingsbrevet har virksomheten frist 1. august for å komme med en slik vurdering. Fristen
utsettes til 30. november 2020.
Departementet legger generelt til grunn at SSB løpende gjør vurderinger av hvilke oppgaver
som er mest kritiske og som bør prioriteres i den pågående situasjonen. Vi
minner også om at virksomheten straks må ta kontakt med departementet uavhengig av
fastsatte rapporteringstidspunkter dersom det skulle oppstå alvorlige avvik eller uforutsette
situasjoner, jf. tildelingsbrevets punkt 7.4.
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