SSB, 3.3.2021

Referat fra møte i Rådet 3. mars 2021 (2021/2)
Sted:
Møtetid:

Videomøte i MS Teams
Onsdag 3.3.21 kl. 10.00 – 12.00

Til stede:
Fra rådet:
Birger Vikøren
Claire Armstrong
Grete Brochmann
Marta Ebbing
Jørgen Elmeskov
Astrid Undheim
Helge Veum

Fra administrasjonen:
Geir Axelsen, administrerende direktør
Bjørnar Gundersen, administrasjonsdirektør
Herborg Bryn, kommunikasjonsdirektør
Richard Ragnarsøn, internasjonalt sekretariat
Wenche L D Friestad, referent
Marit Hoel, referent (fagsiden)

Saker:
Til vurdering:
Sak 2021/2/1
Sak 2021/2/2
Sak 2021/2/3

Godkjennelse av innkalling
SSBs årsrapport til Finansdepartementet
Rådets årsrapport til Finansdepartementet

Aktuelle saker – Orientering fra administrerende direktør:
• Prosess knyttet til NIFU statistikk
• Internasjonale møter

Eventuelt
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Rådets behandling:
Rådets leder ønsket velkommen til rådsmøtet.

Sak 2021/1/1
Dokument

Godkjenning av innkalling
Innkalling_møte i Rådet_3-3-2021

Det var ingen merknader til utsendt innkalling med saksliste, og sakslisten ble godkjent.

Sak 2021/2/2
Dokument
Dokument

SSBs årsrapport til Finansdepartementet
Sak2021-2-2_Notat_Årsrapport 2020 SSB
Sak2021-2-2_Vedlegg_ Utkast til SSBs årsrapport 2020 til Rådet (1)

I tråd med Økonomireglementet i staten og tildelingsbrevet til SSB fra Finansdepartementet for 2020, skal
SSB utarbeide en årsrapport. Frist for oversendelse til departementet og til Riksrevisjonen er 15. mars
2021. Struktur og oppbygging av rapporten skal følge fastlagt mal gitt av Finansdepartementet. Rapporten
er offentlig.
Bjørnar Gundersen i avdeling for administrasjon informerte om arbeidet med årsrapporten 2020. De
formelle kravene gjelder spesielt regnskapsdelen. Rapporten skal svare ut tildelingsbrev, statistikklov og
SSBs strategi. Indikatorer viser at aktualiteten på statistikk er forbedret i 2020, uten at det går ut over
punktligheten. Nye koronastatistikker har bidratt til økt relevans. Det var et fall i inntekter, spesielt knyttet
til det internasjonale utviklingssamarbeidet. På den andre siden var det mulig å redusere noen utgifter og
inntektsanslag, og det økonomiske resultatet er i tråd med prognosene for året.
Rådet hadde følgende synspunkter:
• SSB bør vurdere omtalen av informasjonssikkerhet og understreke behovet for å styrke dette feltet
framover. Det kan også omfatte vurderinger av endringer i risikonivået for SSB.
• SSB er en stor dataforvalter og har behov for tillit fra allmennheten, og rapporten kan si noe om
betydningen av åpenhet. SSB kan vurdere å erstatte begrepet «konkurranse» om statistikk og
forskning med formuleringer som peker på kompletterende aktører.
• Rapporten bør i større grad synliggjøre forskningsvirksomheten som det andre
samfunnsoppdraget.
• Rapporten bør bruke formuleringer om å «gjøre data tilgjengelig» framfor «dele», «låne ut» eller
«utlevere data».
• SSB kan vurdere å gjøre Finansdepartementet oppmerksom på hensikten med og mulige
implikasjoner av endret juridisk arkitektur i EUs statistikklovgiving, med anvendelse av
rammeforordninger til styring av generelle forhold og implementerende eller delegerte
forordninger til mer detaljert styring.
• Rapporten framholder at det er utfordrende å rekruttere ønsket kompetanse innen IT-utvikling.
Den kan være konkret på hvilke tiltak som er gjennomført for å møte utfordringen.
• Årsrapporten kan omtale hvordan SSB følger opp det (svake) fallet i andelen av kvinner i ledelsen.
• SSB bør gjennomgå vurderingen av produktivitetsutviklingen.
Rådet hadde noen refleksjoner om hensikten med årsrapporten og hvilket format den kan og bør ha.
Årsrapporten er ett av de viktigste styringsdokumentene i dialogen med Finansdepartementet, og malen
setter en del rammer. Rådet spurte om det kan være aktuelt å justere noe på formatet og rette rapporten
mer mot allmennheten. Dokumentet kan for eksempel gjøres mer aktivt med lenker til informasjon om de
temaene som omhandles eller ha utfyllende temabokser.
På bakgrunn av innspillene fra Rådet vil SSB styrke omtalen av informasjonssikkerheten og tydeliggjøre
forskningsvirksomheten som ett av to samfunnsoppdrag. SSB vil også vurdere andre innspill fra Rådet.
Siden årsrapporten er ett av få offentlige dokumenter i styringsdialogen med Finansdepartementet, vil SSB
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vurdere om det bør gjøres noen justeringer. Tidligere vurderinger viste at liknende dokumenter rettet mot
allmennheten ble lite brukt. SSB mener at det er riktig å prioritere løpende informasjon for å nå
allmennheten.

Sak 2021/2/3
Dokument
Dokument

Rådets årsrapport til Finansdepartementet
Sak2021-2-3_Notat_ Rådets årsrapport 2020
Sak2021-2-3_Vedlegg_Rådets årsrapport 2020 – oppdatert utkast

Rådet behandlet første utkast til rapport for 2020 på møtet 19. januar 2021. I etterkant ga Rådets
medlemmer skriftlige merknader til et oppdatert utkast.
Marit Hoel i sekretariatet informerte om endringene som var gjort i utkastet som forelå til møtet.
Rådet syntes at rapporten var konsis og ryddig, men hadde ønsker om noen språklige justeringer.
Sekretariatet vil gå gjennom innspillene og ferdigstille rapporten i samråd med Rådets leder.
Rapporten vil bli sendt til Finansdepartementet når den er ferdigstilt. Den vil bli offentliggjort på ssb.no i
etterkant, som en publikasjon uten SSB-elementer.

Aktuelle saker – orientering fra administrerende direktør
Koronasituasjonen
På grunn av den forverrede smittesituasjonen har SSB blitt nødt til å stramme inn reglene for å være på
kontoret. Det gjøres skjønnsmessige vurderinger. For tida er under 10 prosent av de ansatte i Oslo på
kontoret. Veldig få av SSBs ansatte har så langt blitt smittet. Slitasjen for medarbeiderne er økende, men
siste medarbeiderundersøkelse viste at det fortsatt er håndterlig.
Rådet var opptatt av hvordan SSB vil innrette kontorhverdagen når restriksjonene oppheves. Rådet
framhevet at saken har mange dimensjoner, og at det er viktig å gjøre brede og grundige vurderinger. Det
er nødvendig å avklare og forankre rammer og målsettinger for slike vurderinger. Rådet ønsket å bidra i
prosessen. SSB har begynt å diskutere temaet, men ikke systematisk ennå. Saken er også aktualisert
gjennom prosessen som er startet for å avklare framtidige lokaler på Kongsvinger.
På grunn av forsinket innrapportering av data til Skatteetaten og noen feil som oppsto i Skatteetatens nye
løsninger, ble skattestatistikk for personer publisert noe forsinket.
Prosess knyttet til NIFU-statistikk
Forberedelser til flytting av FoU-statistikk fra NIFU til SSB pågår fortsatt. For SSB er det viktig å ivareta
fagmiljøet og ønskelig at det blir med over til SSB. SSB er opptatt av å redusere risiko og ha god
forutsigbarhet og framdrift i prosessen. Den styres av Forskningsrådet.
Internasjonale møter
FNs statistiske kommisjon har digitale møter denne uka. For to uker siden var det møte i European
Statistical System Committee (ESSC).
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Oslo, 3. mars 2021

_____________________________
Birger Vikøren
rådets leder (sign.)

____________________________
Claire Armstrong
(sign.)

_____________________________
Grete Brochmann
(sign.)

____________________________
Marta Ebbing
(sign.)

_____________________________
Jørgen Elmeskov
(sign.)

_____________________________
Astrid Undheim
(sign.)

____________________________
Helge Veum
(sign.)

