Oslo, 25.11.2021

Referat fra møte i Rådet 25. november 2021 (2021/6)
Sted:
Møtetid:

Møterom Tryllefløyten, Thon Hotell Opera
Torsdag 25.11.21 kl. 13.15 – 16.15

Til stede:
Fra Rådet:
Birger Vikøren
Claire Armstrong
Jørgen Elmeskov
Grete Brochmann
Astrid Undheim
Helge Veum
Forfall: Marta Ebbing (som sendte inn
skriftlige merknader)

Fra administrasjonen:
Geir Axelsen, administrerende direktør
Bjørnar Gundersen, administrasjonsdirektør
Herborg Bryn, kommunikasjonsdirektør
Åsne Vigran, referent (fagsiden)
Øvrige deltakere:
Ann-Kristin Brændvang, Christian Thindberg,
Thorleiv Valen, Kristin Egge-Hoveid (sak
2021/6/2)

Møte med tillitsvalgte i SSB 12.15-13.15
De ansattes representanter: Fredrick Blikeng (Akademikerne), Arnhild Thorsteinsen (NTL),
Lillian Flekke (Parat). Temaer som ble drøftet var blant annet; i) omorganisering i
forskningsavdelingen og tilpasning til de nye retningslinjene for forsknings- og
analysevirksomheten samt samspill mellom forsknings- og statistikkvirksomheten, ii)
utviklingsarbeid i SSB, iii) prosjekter, tverrfaglige produktteam, kompetansebehov mv., iv)
erfaringer gjort under koronanedstengningen, herunder kontorsituasjon og arbeidsmiljø og v)
overføring av statistikk og ansatte fra NIFU.
Saker
Til vurdering:
Sak 2021/6/1
Godkjennelse av innkalling
Sak 2021/6/2
Status innhenting av kvitteringsdata via API/strømming hos
dagligvarekjedene
Sak 2021/6/3
Årshjul 2022
Til orientering:
Sak 2021/6/4
Sak 2021/5/6
Sak 2021/6/6

Arbeid med nasjonalt statistikkprogram for neste periode
Langtidsplan 2022-2024
Foreløpig tildelingsbrev fra Finansdepartementet

Aktuelle saker – Orientering fra administrerende direktør:
• Peer Review av SSB
• Retningslinjer hjemmekontor
• Årsrapport Forskning
• DGINS 2022
• Status microdata.no
Eventuelt

Rådets behandling
Rådets leder ønsket velkommen til rådsmøtet.
Sak 2021/6/1
Godkjennelse av innkalling
Dokument
Innkalling møte i Rådet_25-11-2021
Det var ingen merknader til utsendt innkalling med saksliste. Saksliste ble godkjent.

Saker til vurdering:
Sak 2021/6/2
Status innhenting av kvitteringsdata via API/strømming hos
dagligvarekjedene
Dokument
Sak2021_6_2_Notat_Kvitteringsdata fra dagligvarekjedene til
Rådet_20211125
Dokument
Sak2021_6_2_Vedlegg1_Kost-nyttevurdering i medhold av §10
Dokument
Sak2021_6_2_Vedlegg2_Muligheter metodeutvikling 1811
Dokument
Sak2021_6_2_Vedlegg3_Sak2021-5-3_Notat_nye_kilder_Rådet
Saken ble første gang lagt fram for Rådet 23.09.2021. Rådet ba i forrige møte SSB om å
klargjøre nytten av å strømme kvitteringsdata fra dagligvarebransjen opp mot kostnader, og se
nærmere på utfordringer knyttet til personvern. Det ble anbefalt å gi en grundigere
formålsbeskrivelse og gjøre ytterligere vurderinger av konsekvenser for personvern og
risikoreduserende tiltak (DPIA).
Ann Kristin Brændvang fra avdeling for person- og sosialstatistikk innledet om arbeidet med
den reviderte kost/nyttevurderingen. Vurderingen er gjort så konkret som mulig. Kostnyttevurderingen beskriver behovet for anvendelse av bongdata til etablert statistikk, samt
utviklingsbehov for nye datafangstmetoder og statistikkprodukter/framtidig statistikk.
Formålet med innhentingen av bongdata er å produsere offisiell statistikk i henhold til det
foreliggende statistikkprogrammet. Det har vært møter med de fire varehandelskjedene som
skal avgi data, og disse har vært positive til den nye oppgaven.
Thorleiv Valen orienterte om regelverket knyttet til kost/nyttevurdering, samt øvrig regelverk
knyttet til informasjonssikkerhet, personvernhensyn og DPIA. De generelle
informasjonssikkerhetskravene er på plass. Det er siden forrige møte gjort en grundigere
gjennomgang av personvernhensyn.
Christian Thindberg orienterte om sikkerhet og arbeidet med SSBs dataplattform (DAPLA).
Dette arbeidet ble påbegynt i 2017, og i 2019 ble det inngått en rammeavtale med Computas.
Skylageret er lokalisert i Norden og data kan ikke flyttes utenfor Europa uten SSBs
godkjenning. Skyleverandøren har en rekke sikkerhetsrestriksjoner og tiltak slik at sikkerheten
vurderes som svært god.

Kristin Egge-Hoveid orienterte om bongdataenes nytteverdi og store potensiale. Blant annet vil
nasjonalregnskapet få et bedre beregningsgrunnlag og det planlegges en ny kostholdstatistikk
som gjør bruk av transaksjonsdataene.
Rådet hadde følgende synspunkter og spørsmål:
• Rådet var samstemt i nytteverdien av bongdata.
• Rådet var samtidig opptatt av utfordringene knyttet til innhentingen og lagring av stort
dataomfang over tid.
• Rådet stilte spørsmål om det var behov for en egen DPIA for innhenting av denne type
data.
• Rådet mente at SSB må være transparent overfor brukere og samfunnet i sin
behandling av bongdata og vurdere hvordan man best mulig kan informere om
innhenting og bruk av opplysninger som griper så langt inn i det daglige privatlivet til
innbyggerne.
• Rådet la vekt på at bongdata kan brukes i en rekke korttidsstatistikker uten at det er
behov for å koble informasjon til enkeltpersoner.
• Rådet var opptatt av hvordan man fanger opp dem som handler utenfor de store
kjedene som leverer bongdata.
SSB kommenterte at det må arbeides med metodene og at betydningen av underrapportering
må vurderes løpende. Dersom det er store feilkilder, må SSB vurdere å stoppe innhentingen av
data. SSB presiserte at prinsipielt er ikke innhenting av bongdata noe nytt i SSB. Dataene
pseudonymiseres ved bruk av sikkerhetsnøkler slik at ikke data skal være tilgjengelig på
personnivå. SSB mener at det ikke er behov for en egen DPIA per statistikk da formålet er det
samme.
Oppsummering: Rådet mente det var gjort grundige vurderinger av kost-nytte, inkl.
personvernulemper og tiltak for styrket personvern og informasjonssikkerhet. Rådet anbefalte
videre at SSB tok med seg tilbakemeldingene, særlig knyttet til DPIA og undersøking av
hvordan innbyggerne stiller seg til slik innsamling.
Rådet støttet at denne databehandlingen prøves ut i 2022, men med særlig årvåkenhet og
streng vurdering etter en prøveperiode.

Sak 2021/6/3
Dokument

Årshjul 2022
Sak2021-6-3_Årshjul2022

Rådet gjennomgikk det foreslåtte årshjulet. Det er lagt opp til 6 møter i løpet av 2022. Det var
enighet om at møtene bør være en kombinasjon av fysiske og digitale møter. Rådets leder
foreslo at møtene i mars, juni og desember er fysiske, og at januar, april og oktober-møtene
holdes på Teams. Rådets medlemmer var enige om at de fysiske møtene godt kan være noe
lengre i varighet, mens de digitale forsøkes holdt korte. Rådets leder ba medlemmene om
snarest mulig sende inn kommentarer til de foreslåtte datoene.

Rådet kommenterte at de ønsket flere saker om forskning og statistikk, blant annet foreløpige
resultater fra peer review, utviklingen i offisiell statistikk, kvalitetsrapport for offisiell statistikk,
internasjonalt samarbeid og arbeidet i forskningsavdelingen. Rådet ønsket også å bli holdt
orientert om hvordan bruk av bongdata ble anvendt i Forbruksundersøkelsen. I
tildelingsbrevet fra Finansdepartementet heter det at SSB skal oversende en egen
tilstandsvurdering av informasjonssikkerhet innen 1. september 2022. Rådet ønsket å bli holdt
orientert om dette arbeidet.

Saker til orientering:
Sak 2021/6/4
Arbeid med nasjonalt statistikkprogram for neste periode
Dokument
Sak2021-6-4_Notat_Arbeid med statistikkprogram for neste periode
Dokument
Sak2021-6-4_Vedlegg_Notat_Arbeid med statistikkprogram
Geir Axelsen orienterte om arbeidet med programmet for neste periode. Utkastet til nytt
program skal være klart innen 1. november 2022. Rådet vil bli involvert i dette arbeidet.

Sak 2021/6/5
Dokument
Dokument
Dokument

Langtidsplan 2022 – 2024
Sak2021-6-5_Notat_Langtidsplan(LTP)2022-2024
Sak2021-6-5_Vedlegg1_langtidsplan for SSB 2022-2024
Sak2021-6-5_Vedlegg2_Endringer i tiltak fra LTP

Langtidsplanen for 2022-2024 bygger på forrige langtidsplan. Det er tatt inn noen endringer
basert på Rådets tilbakemeldinger. Langtidsplanen ble tatt til orientering.

Sak 2021/6/6
Dokument
Dokument

Foreløpig tildelingsbrev fra Finansdepartementet
Sak2021-6-6_Notat til Rådet – Foreløpig tildelingsbrev
Sak2021-6-6_Vedlegg_Statsbudsjettet 2022 – Foreløpig tildelingsbrev

SSB har mottatt foreløpig tildelingsbrev med frist for kommentarer 1.desember.
SSB kommenterer at finansieringssystemet for makromodellene i forskningsavdelingen skal
gjøres om fra en fellesfinansiert modell til full dekning over grunnbevilgningen. Det gis en
ekstra bevilgning til modellene i 2022.

Aktuelle saker – orientering fra administrerende direktør
Peer Review av SSB
Peer Review gjennomføres inneværende uke. Det er viktig at teamet mottar mest mulig
korrekt informasjon. Teamet er ledet av tidligere administrerende direktør i Finlands statistikk
og oppfattes som et svært kompetent team. Rådets leder kommenterte at det i rådets møte
med peer review-teamet var spørsmål om rådets forhold til SSBs administrasjon og til
Finansdepartementet.

Retningslinjer hjemmekontor
SSB har vedtatt en generell policy for hjemmekontor. Lokalene i Akersveien/Otervegen er den
enkeltes hovedarbeidsplass, men SSB ønsker samtidig å bevare fleksibilitet for den enkelte.
SSB har lagt seg på samme linje som Skatteetaten, dvs. deling hjemmekontor/kontor uten å gi
noen øvre grense for hjemmekontor. Leder avgjør i det enkelte tilfelle. Alle ansatte skal ha en
avtale ved fast hjemmekontor. Det har vært bekymring knyttet til ledelsesutfordringer og
ivaretakelse av arbeidsmiljø. SSB ønsker å kalibrere praksis jevnlig. Saken vil tas opp til ny
vurdering tidlig i 2022.
Årsrapport for Forskningsavdelingen
Forskningsavdelingen i SSB har kommet med årsrapport. Administrerende direktør opplyste at
dette ikke har vært noe krav fra SSBs side, men et ønske fra avdelingen selv. Rådet
kommenterte at dette var en svært god rapport, og ønsket å drøfte flere av temaene på et
senere møter i rådet.
DGINS 2022
SSB er vertskap for konferansen DGINS 2022. Dette er en konferanse for statistikkdirektørene i
Europa.
Status Microdata.no
Microdata.no inneholder nå omlag 400 variabler i anonymisert form. Prosjektet har fått en pris
fra Datatilsynet for arbeidet med anonymisering. Det holdes opplæring i bruk jevnlig, og
antallet unike brukere øker stadig. Det eksisterer fortsatt noe misnøye blant brukerne. Det går
i riktig retning, men en del er fortsatt ugjort. Hovedkritikken har vært at data blir sent
tilgjengelige og mangelen på «remote access». I forrige uke kom en slik eksportfunksjon i
microdata.no til et sikkert analyserom på plass. Seksjon for mikrodata er bemannet opp.
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