
 

Retningslinjer for forsknings- og analysevirksomheten i SSB 

Ut over den forsknings- og analysevirksomheten Statistisk sentralbyrå gjør som del av 

oppgaven med å utvikle, utarbeide og formidle statistikk, utfører byrået forskning og analyse 

som retter seg mot regjeringen, sentralforvaltningen, Stortinget og partene i arbeidslivet, jf. 

statistikkloven § 17 (2).  

Med hjemmel i pkt. 1.3 i Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsettes følgende 

retningslinjer for denne delen av Statistisk sentralbyrås forsknings- og analysevirksomhet.  

Retningslinjene trer i kraft 1. januar 2020.  

 

1. Krav til forskning og analyse 

Forsknings- og analysevirksomheten skal:  

a) i hovedsak være empirisk, basert på norske data og på kvantitative modeller, 

b) støtte opp om statistikkproduksjonen i SSB, 

c) ha høy kvalitet 

d) og formidles til allmennheten.  

SSB skal sørge for at det foreligger mer detaljerte kvalitetskrav til forsknings- og 

analysevirksomheten, herunder krav til publisering. 

 

SSB skal sørge for at det foreligger interne retningslinjer og mål for forsknings- og 

analysevirksomheten samlet, og for de forskjellige tematiske områdene i virksomheten, jf. 

pkt. 2.  

 

 

2. Tematisk avgrensning  (Ytre ramme for virksomheten) 

Forsknings- og analysevirksomheten skal underbygge statistikkproduksjonen og avgrenses 

til: 

a) økonomisk forskning og analyse av virkemåten i norsk økonomi, herunder 

arbeidsmarkedet, og med sikte på å belyse virkninger av den økonomiske 

politikken, 

b) forskning på og analyser av befolkningsutviklingen i Norge, 

c) forskning på og analyser av skatter, avgifter, overføringer og offentlige tjenester, 

herunder fordelingseffekter og virkninger på befolkningens økonomiske levekår, 

d) forskning på og analyser av energi-, miljø- og klimapolitikk 

e) eller tema som faller inn under pkt. 3. 

 

3. Oppgaver for SSBs forsknings- og analysevirksomhet (Indre ramme for 

virksomheten) 

Grunnbevilgningen til forsknings- og analysevirksomheten (dekket av kap. 1620 post 01) skal 

benyttes til følgende oppgaver: 



a) Utarbeide prognoser for norsk økonomi og analysere virkninger av finans- og 

pengepolitikk på norsk økonomi. 

b) Bistå departementene med analyser av langsiktige utviklingstrekk og fremskrivinger 

av offentlige finanser, samt vurderinger av offentlig ressursbruk. 

c) Bistå departementene med analyser av endringer i pensjons- og trygdesystemet. 

d) Gjennomføre skatte- og avgiftsberegninger for Finansdepartementet.  

e) Forske på og analysere arbeidsmarkedets virkemåte og økonomisk atferd blant 

konsumenter og bedrifter. 

f) Forske på og analysere virkninger av endringer i skatte-, avgifts-, pensjons- og 

trygdesystemet, herunder virkninger på offentlige finanser, atferd og fordeling. 

g) Forske på og analysere utvalgte klima-, energi-, miljø- og bærekraftsindikatorer, 

herunder regelmessig utarbeide langsiktige fremskrivinger av norske klimagassutslipp 

og vurdere effektiviteten av klima- og miljøpolitikken. 

h) Forske på og analysere befolkningsutviklingen i Norge. 

i) Følge den vitenskapelige utviklingen på aktuelle områder, som beskrevet i a) – h).  

j) Utvikle, vedlikeholde og operere numeriske modeller innenfor områdene beskrevet i 

a) – h).  

k) Gjennomføre modellberegninger forbindelse med Stortingets behandling av 

regjeringens budsjettforslag i høstsesjonen. 

l) Stille til rådighet ressurser for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. 

 

4. Eksterne oppdrag 

SSB kan påta seg eksterne oppdrag innenfor den tematiske rammen i pkt. 2 og som 

tilfredsstiller kravene i pkt. 1. 

 

Oppdragsvirksomheten må tilpasses, slik at ressurser og kompetanse ikke prioriteres bort fra 

kjernevirksomheten slik den fremgår i punkt 3. Inntekter fra eksterne oppdrag til forskning og 

analyse bør ikke overskride summen av grunnbevilgningen og midler fra modellkontraktene. 

 

 

 


