
 

 

 

Postadresse 

Postboks 8005 Dep 

0030 Oslo 

Kontoradresse 

Gullhaug Torg 4A 

0484 Oslo 

Leveringsadresse 

Varemottak 

Akersgata 59 

0180 Oslo 

Telefon - sentralbord 

22 24 90 90 

Org.nr.: 972 417 831  

 

Administrasjonsavdelingen  

Per Hvattum 

22245124 

per.hvattum@jd.dep.no 
 

 

 

Finansdepartementet 

Postboks 8008 DEP 

0030 OSLO 

 

 

 

 

 

  

   

Deres ref. Vår ref. Dato  
20/563-5 20/2729 - PHV 24.08.2020 

 

Høring - forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023       

 

Vi viser til Finansdepartementets brev 03.06.2020 med vedlegg. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet skal oppfylle målet om kunnskapsbasert 

politikkutvikling, og er viktig bruker av data fra levekårsundersøkelsene og 

Kriminalstatistikken. Forslaget til statistikkprogram legger til grunn at de konkrete 

statistikkene skal utvikles over tid, blant annet med bakgrunn i brukerbehov. Det 

foreliggende forslaget er begrenset til allerede foreliggende planer om nye eller 

endrede statistikker.  

 

Vi mener at status quo i løpet av treårsperioden vil svekke kvaliteten på og aktualiteten 

av den offisielle statistikken. Som bruker av statistikken ser vi behov for videreutvikling 

av den. Dette gjelder både muligheten til å foreta mindre justeringer, og å sørge for at 

områder på justisfeltet som i dag ikke er godt nok dekket, inngår i 

statistikkprogrammet. Vi mener derfor at forslaget må gi rom for, og omtale ordninger 

for, brukermedvirkning på departementsnivå i videreutvikling av offisiell statistikk. I 

tillegg bør det fremgå hvilke konsekvenser statistikkprogrammet har for 

oppdragsbestillinger av statistikk, spesielt eventuelle endringer i 

finansieringsordninger. 

 

Vi er ellers kjent med at SSB deltar i Eurostat/EU sitt arbeid med utvikling av 

europeisk kriminalstatistikk, kompetanseutvikling, innsamling og rapportering av ulike 

kriminalstatistikker til internasjonale organer (Eurostat og FN). Det bør fremgå om 
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dette er statistikk som utarbeides i henhold til statistikkforpliktelser i EØS-avtalen eller 

ikke. Hvis ikke, ber vi om at dette i sin helhet inngår i statistikkprogrammet. Det 

samme bør gjelde for utvikling av indikatorsett og rapportering av offisiell nasjonal 

statistikk i henhold til FNs bærekraftsmål.  

 
I dag produserer både Politidirektoratet og SSB statistikk for anmeldt kriminalitet. 

Eventuelle avvik mellom statistikkene kan føre til feiltolkning og feil bruk. I tillegg tar 

SSBs statistikk for etterforskede lovbrudd og straffereaksjoner i stor grad utgangspunkt 

i Politidirektoratets statistikk.  

 

Vi mener det bør være et tett samarbeid slik at SSB og virksomheter/departementer er 

omforent om forståelsen av begreper og grunnlaget for statistikken.  

 

Når det gjelder Svalbard, viser vi til samtale mellom seniorrådgiver Erik Mosli (JD) og 

seniorrådgiver Tonje Lauritzen (FIN). Vi har ingen konkrete endringsforslag knyttet til 

svalbardstatistikk. Vi legger samtidig til grunn at arbeidet med levekårsstatistikk for 

Svalbard fortsetter. I forbindelse med fastsetting av et nasjonalt statistikkprogram ber vi 

om at Finansdepartementet og SSB vurderer et nytt møte i Rådgivende utvalg for 

svalbardstatistikk. Forrige møte var 31. oktober 2018. 
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