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Omforeningen
Kompas-Forum er en forening for brukere av Kompas (Kommunenes plan- og analysesystem).
Foreningen har i dag rundt 55 brukerinstanser, herunder kommuner, konsulent- og rådgivningsselskap
og forskningsinstitusjoner. Foreningen arrangerer jevnlig brukerseminar for sine medlemmer.
Ved bruk av Kompas kan det både utarbeides framskrivinger og hentes ut statistikk for folketall,
boligbygging og andre samfunnsforhold på kommunenivå. Alle instanser som disponerer Kompas-
systemet gjennom en kjøps- eller leieavtale med COWI AS, er medlemmer av Kompas-Forum. Kompas-
Forum har egne vedtekter. Årsmøtet er foreningens øverste organ. Foreningens formål er:

Å være et forum for samarbeid, informasjons- og meningsutveksling mellom medlemmene.
Overfor COWI AS arbeide for utvikling av Kompas og medvirke til at systemet har en karakter
og funksjon som er mest mulig dekkende for medlemsmiljøenes behov.

Samarbeid mellom Kompas-Forum og Panda analyse
Kompas-Forum og Panda analyse har et tett samarbeid på flere områder. Den viktigste årsaken til dette
er at foreningene har overlappende interesser i mange sammenhenger, da hovedtyngden av våre
brukere er kommuner og fylkeskommuner. Eksempelvis er det vanlig at foreningene arrangerer felles
fagseminarer på årsbasis.

Høringssvar
Kompas-Forum deler og støtter de synspunktene som Panda analyse har fremhevet i sitt høringssvar til
forslag til nasjonalt statistikkprogram. I korte trekk kan innholdet i nevnte uttalelse oppsummeres i
følgende punkt:

Det er en forutsetning at brukerbehovene til landets fylker og kommuner blir tatt hensyn til i
videreutviklingen av programmet for offisiell statistikk. Det er helt avgjørende at statistikk gjøres
tilgjengelig på lavest mulig geografisk nivå. Alle produsenter av offisiell statistikk oppfordres til å
ta i bruk et lavere geografisk nivå (for eksempel økonomiske regioner) der kommunestatistikk
ikke kan publiseres.
Detaljerte datasett er en forutsetning for en rekke analyser og modellberegninger i både
Kompas og Pandamodellen. Noen fylker bruker i tillegg private modellsystem, som for
eksempel Telemarksforskning sine modeller. Uten disse verktøyene vil våre medlemmer i
begge foreninger stå på bar bakke i mange av de oppgavene som de er pålagt å utføre. Kjøp
og tilrettelegging av datagrunnlag er heller ikke en ubetydelig kostnad for foreningene.
Det er viktig at SSB i størst mulig grad kan levere statistikk til offentlig planlegging uten prikking
av data, ettersom dette blant annet kan påvirke analyser og modellberegninger. Det forutsettes
dessuten at satsingen på statistikkprogrammet ikke går utover SSBs (og andre aktørers) evne
til å levere på bestillinger som er nødvendige for arbeidet med planlegging på regionalt og
kommunalt nivå.
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Betydningen av arbeidet med fylkesfordelt nasjonalregnskap understrekes. Det er viktig at
nasjonalregnskapet brytes ned til regionalt nivå, og at SSB har et sterkt fagmiljø som kan levere
på bestillinger knyttet til regionaløkonomisk statistikk. Som en følge av regionreformen er det
behov for å vurdere om nasjonalregnskapet kan brytes ytterligere ned til et regionalt nivå under
fylke.
Statistikkprogrammet omtaler den økende digitaliseringen av kildene og utvikling av en portal
for all offisiell statistikk i Norge. Portalen bør også får en påloggingsløsning for tilgang til
statistikk slik at den enkelte påloggede bruker, etter egen avtale med de statistikkansvarlige,
kan få tilgang til mer detaljert informasjon enn det allmennheten får. Statistikkansvarlige bør ha
en særskilt plikt til utlevering av data til offentlig planlegging i egnede, sikrede system. Dette
fordi offisiell statistikk publisert i offentlige formidlingskanaler ikke kan (eller bør) dekke alle de
behov vi har for tilgang til informasjon.

Kompas-Forum stiller seg bak det høringssvaret som er utarbeidet av Panda analyse til forslag til
nasjonalt statistikkprogram 2021-2023.
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