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Seksjon for levekarsstatistikk

Horingsuttalelse  til NOU  2004 :13 En ny arbeids -  og velferdsforvaltning

Statistisk sentralbyra viser til brew at 8. juli 2004 hvor vi er bedt om a komme med merknader til
utvalgets vurdering og forslag til samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten.

Generelle merknader

"NOU 2004:13 berorer omorganisering av enheter som forvalter store og sentrale velferdsordninger i
samfunnet. Statistikk som belyser utgifter knyttet til disse og mottakere av ytelserog tjenester er
derfor svaert viktig for at Statistisk sentralbyra skal kunne oppfylle sin oppgave om a belyse struktur
og utvikling av det norske samfunn. Statistisk sentralbyra har i dag et omfattende samarbeid med
Rikstrygdeverket, Aetat og kommunene nar det gjelder datatilgang, informasjon om lover, forskrifter,
administrative rutiner og innhold og utforming av etatenes registre. Disse etatene er pa sin side store
brukere av Statistisk sentralbyras statistikk og analyser og det er ogsa utveksling av vurderinger
vedrorende kvalitet og organisering av data. Ved siden av a gi statistikk som er relevant og av god
kvalitet, skal samarbeidet ogsa bidra til at skjemabyrden for nwringslivet og befolkningen holdes sa
lavt som mulig.

Konsekvenser for fremtidig statistikkproduksjon
Samarbeidet mellom Statistisk sentralbyra og etatene er i dag regulert av en rammeavtale som tar
utgangspunkt i Statistikkloven. Den beskriver i hovedtrekk de typer av data som Statistisk sentralbyra
onsker tilgang til samt star fast at etatene skal gi Statistisk sentralbyra mulighet a uttale seg om plan-
lagte endringer i administrative registre samt statistiske undersokelser som etatene planlegger a
gjennomfore. Denne rammeavtalen er fulgt opp av en rekke mer spesifikke avtaler om arlig data-
utveksling, utarbeidelse av konkrete statistikker, bestillinger av bade tabeller og analyser. I tillegg til
slike skriftlige avtaler, er det ogsa et utstrakt samarbeid gjennom formelle og uformelle grupper.
Rikstrygdeverket og Aetat er ogsa deltakere i et nyopprettet Statistikkrad i Statistisk sentralbyra som
sikter mot a samordne de statlige etaters publisering av offisiell statistikk.

NOU 2004:13 omtaler, sa langt vi kan se, ikke samarbeidet de aktuelle etatene har med Statistisk
sentralbyra. Siden et slikt samarbeid ikke vil vxre en viktig faktor for valg av aktuelle organiseringer
av etatens oppgaver, er det forstaelig. Vi vil imidlertid papeke at en omorganisering i seg rely vil med-
fore endringer i dataeierskap, etter hvert ogsa i IT-losninger og datainnhold i registre som er sva;rt
viktige for produksjon av statistikk og analyser. Siden NOUens hovedanliggende er at en annen
organisering skal ha som resultat at flere blir staende/kommer raskere i arbeid, savner vi at man ikke
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peker klarere pa at data ma skaffes og tilrettelegges slik at man kan folge opp om malsettingene nas.
For at dette skal vaere mulig er det viktig a ivareta kontinuiteten i eksisterende registre og databaser.

Vi vil  ogsa peke pa at det a tilrettelegge relevante data av god kvalitet, er viktig for a gjor de riktige
valg med hensyn til utforming av regleverk  (sxrlig  i forhold til  personvern),  praktiseringen av disse og
prioritering av midler .  Vi mener Statistisk sentralbyra kan yte viktige bidrag i et slikt arbeid for etatene
og vi har en plikt overfor samfunnet a rapportere om utviklingen i bruken av velferdsordningene. For
at vi skal kunne bidra mest mulig  effektivt  i dette,  er det viktig at Statistisk sentralbyra blir trukket
aktivt med nar organisasjonsmodell er valgt og denne skal utredes i detalj samt implementeres . Vi tror
vi har nyttig kompetanse a bidra med og erfaringen tilsier at det er minst ressurskrevende a fa til gode
losninger i planleggingsfasen i stedet for a matte gjor tilpasninger i etterhand.  Dette er ogsa nedfelt i
Statistikkloven og de avtaler som er gjort for a folge opp denne.
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