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Høring – forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk 
 
Viken fylkeskommune er opptatt av at offisiell statistikk møter behovet i kunnskapsorientert 
regional planlegging. Vi ønsker derfor å levere et høringssvar på forslag til nasjonalt program 
for offisiell statistikk. Viken fylkeskommune ser positivt på opprettelsen av et nasjonalt 
program for offisiell statistikk, herunder fokuset på brukerbehov, kvalitetssikring og 
forutsigbarhet som ligger i programmet. 

Når det gjelder selve innholdet i dette første nasjonale programmet, har Viken 
fylkeskommune ingen større merknader. Viken fylkeskommune ønsker likevel å understreke 
viktigheten av at fylker og kommuner får tilgang på gode indikatorer for oppfølging av FNs 
bærekraftsmål gjennom offisiell statistikk.  

Høringsnotatet legger vekt på at offisiell statistikk skal møte brukerbehov. Det er i den 
forbindelse viktig at kommuner og fylkeskommuner gis mulighet for å komme med innspill til 
videreutviklingen av programmet. Vi er viktige brukere av denne statistikken. 

Viken fylkeskommune vil også påpeke viktigheten av at offisiell statistikk lages på et så lavt 
regionalt nivå som mulig. Enhver aggregering vil nødvendigvis skjule variasjon. Viken fylke er 
så stort at fylkesstatistikk har begrenset verdi som utgangspunkt for regional planlegging. Vi 
vil derfor oppfordre til at offisiell statistikk publiseres på lavere geografisk nivå enn fylkesnivå. 
Hvis kommunestatistikk ikke kan publiseres, bør det vurderes regionale nivåer mellom fylke 
og kommune. Data på regionalt nivå er en forutsetning for kunnskapsbasert regional 
planlegging, lokal samfunnsforståelse og utvikling. Viken fylkeskommune ønsker dessuten at 
mer data gjøres tilgjengelig på rutenett. 

Fra vår side har vi også en forventning om at SSB vil ha kapasitet til å håndtere bestillinger fra 
regionale myndigheter på områder hvor data i SSBs statistikkbank ikke dekker behovene. 
Landets kommuner og regioner er ulike og har ulike behov, og det vil derfor alltid være behov 
for å bestille skreddersydd statistikk til støtte for regional planlegging. Viken fylkeskommune 
benytter seg også av modellverktøy som er helt avhengig av spesialbestilt statistikk 
(Pandamodellen).  

Statistikkprogrammet omtaler den økende digitaliseringen av kildene, og utvikling av portal 
for all offisiell statistikk i Norge. Viken fylkeskommune vil foreslå at en slik portal inkluderer en 
påloggingsløsning hvor enkelte brukere etter avtale får tilgang til mer detaljert informasjon 



PLANL Samfunnsplanavdeling  
Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG E-post: post@viken.no 
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO Internett: www.viken.no  
Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 921693230  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

enn det som kan ligge åpent for alle. Dette er en bedre og sannsynligvis sikrere løsning enn 
den som brukes i dag, der det blir tilsendt filer per epost. 

 

Vennlig hilsen 

Øyvind Solum 
fylkesråd for planlegging og folkehelse 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


