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Høringsuttalelse  -  Høringsnotat om forslag  til ny lov  om arbeids- og
velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover
Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til brev at 8. august 2005 hvor vi er bedt om å komme med merk-
nader til departementets forslag til lovendringer som er nødvendig for å gjennomføre organisasjons-
reformen i forbindelse med samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten.

Den nye arbeids- og velferdsetaten vil forvalte data som er vesentlige for å kunne belyse strukturer og
utvikling innenfor sentrale velferdsordninger, samt beskrivelser og analyser av befolkningens levekår
og økonomi. SSB er derfor svært opptatt av at den nye velferdsforvaltningen får lovreguleringer som
sikrer hensiktsmessig adgang til data for statistikkproduksjon og forskning.

Når det gjelder SSBs lovmessige adgang til data, som i dag er hjemlet i statistikkloven, vil de fore-
slåtte lovendringene, så langt vi kan se, ikke endre på dette forholdet. Statistikkloven sikrer oss tilgang
til alle data, med unntak av helseopplysninger, som den nye etaten forvalter og som i dag er samlet inn
med hjemmel i folketrygdlov, arbeidsmarkedslov og sosialtjenestelov.

Tilgang til data har, foruten en juridisk side, også en organisasjonsmessig eller praktisk side. For at
SSB skal hente ut data må disse foreligge på en form som gjør dette mulig innen rimelig tid og innen-
for en rimelig kostnadsramme. I praksis betyr dette at SSB vil ønske at data som er viktig for
statistikkproduksjon og forskning, ligger tilgjengelig i sentrale registre i etaten. I høringsnotatet er
tilgang til data så langt vi kan se bare drøftet i forhold til behov for opplysninger i saksbehandling
overfor enkeltpersoner/enkeltarbeidsgivere. SSB ber om at det i lovverket legges inn hjemmel for å gi
tilgang til data også der hvor formålet er produksjon av statistikk og forskning. Det vil så langt vi kan
se gjøre det enklere å få etablert sentrale  statistikkregistre  i etaten. Personvernet kan ivaretas på flere
måter rundt dette, og det kan eventuelt avklares nærmere ved konsesjon i forhold til person-
opplysningsloven. Ved etablering av et sentrale statistikkregistre vil også etaten selv, på en enklere
måte, kunne analysere, evaluere og planlegge sin forvaltning av velferdsordningene den er ansvarlig
for. God tilgang til data for SSB og forskere er også viktig for å begrense skjemabyrden fra det
offentlige både overfor næringsliv og befolkning.

SSB ønsker ellers å minne om noen av de forhold som ble påpekt i forbindelse med høringsuttalelsen
til NOU 2004: 13, og som er viktig for kontinuiteten i statistikkproduksjon for områdene som omfattes
av den nye Arbeids- og velferdsforvaltningen .  Selv om de lovmessige endringene ikke vil ha noen
direkte innvirkning på SSBs arbeid,  er det grunn til å peke på at omorganisering medfører endringer i
dataeierskap,  som igjen vil få betydning for de avtaler vi i dag har med Rikstrygdeverket ,  Aetat og
kommunene når det gjelder datatilgang ,  informasjon om lover ,  forskrifter,  administrative rutiner og
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innhold og utforming av etatenes registre. For å kunne opprettholde dagens statistikkproduksjon er det
derfor viktig at det sikres kontinuitet i eksisterende registre og databaser ved ny fordeling av oppgaver
og ansvar, både når det gjelder arbeidsfordeling mellom stat og kommune, samt i tilfeller hvor
tjenesteproduksjon foregår både innenfor og utenfor den nye etaten.

For ytterligere  presiseringer vises det til Statistisk  sentralbyrå  høringsuttale  i forbindelse med NOU
2004:13  En ny arbeids- og velferdsforvaltning.

Med vennlig hilsen

s em Olsen


