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1. Bakgrunn

Rådet for Statistisk sentralbyrå oppnevnes av Kongen i statsråd i henhold til 
statistikkloven § 19. Rådet skal være bredt sammensatt og uavhengig, og bidra til 
at de oppgavene som tillegges SSB utføres på en best mulig måte. Rådet skal bistå 
administrerende direktør i statistikkfaglige spørsmål og i spørsmål om forskning og 
analyse. Rådgivingen skal fortrinnsvis være på strategisk nivå. Rådet har følgende 
oppgaver:

a. Rådet skal gi råd i enhver sak det blir forelagt av administrerende direktør. 

b. Rådet kan gi råd til administrerende direktør eller Finansdepartementet   
 etter eget tiltak. 

c. Rådet kan bistå departementet i arbeid med eksterne evalueringer av SSB. 
 Finansdepartementet kan også be Rådet om råd i andre saker. 

d. Departementet skal be om Rådets synspunkter om krav til ny 
 administrerende direktør før stillingen utlyses. 

Rådet for Statistisk sentralbyrå
Rådet har sju medlemmer. Det ble oppnevnt 31. januar 2020 for perioden 2020 til 2023 
og har følgende sammensetning:

Stabsdirektør Birger Vikøren, Oslo (leder)
Professor Claire Armstrong, Tromsø
Professor Grete Brochmann, Oslo
Fagdirektør Marta Ebbing, Bergen
Tidl. administrerende direktør Jørgen Elmeskov, Danmark
Konserndirektør Astrid Undheim, Trondheim
Stabssjef Helge Veum, Ålesund
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2. Rådets rolle i 2020

Rådet vurderer SSBs virksomhet i lys av den aktuelle situasjonen og spesielle  
utfordringer som SSB har stått overfor i 2020. Sentrale temaer som har preget  
virksomheten er innføring av ny statistikklov, utvikling av nasjonalt statistikk
program, utarbeiding av ny strategi for SSB og konsekvenser av koronapandemien.

Statistikkloven ble vedtatt i juni 2019, og loven i sin helhet trådte i kraft fra 1. januar 2021. 
SSB har i 2020 gjennomført prosesser for å gjøre tilpasninger til den nye statistikkloven.  
En viktig oppgave har vært utarbeidelsen av forslag til nasjonalt statistikkprogram. Forslaget ble 
fremmet etter omfattende prosesser internt i SSB, med brukere og interessenter og etter samråd 
med	Utvalget	for	offisiell	statistikk.	Rådet	har	drøftet	forslag	til	statistikkprogram	og	gitt	flere	 
innspill,	herunder	om	behovet	for	prioriteringer	innenfor	offisiell	statistikk,	viktigheten	av	at	 
statistikkene utvikles over tid og vektlegging av brukernes behov. Statistikkprogrammet ble  
vedtatt av Kongen i statsråd i desember 2020 og gjelder for årene 2021 – 2023.

SSB	er	gitt	ansvaret	for	å	samordne	all	utvikling,	utarbeiding	og	formidling	av	offisiell	statistikk	i	
Norge	og	skal	i	den	forbindelse	utarbeide	en	årlig	offentlig	rapport	til	Finansdepartementet	om	
kvaliteten	på	offisiell	statistikk.	Arbeidet	med	å	lage	et	system	for	oppfølging	av	kvalitet	i	det	nor-
ske statistikksystemet er påbegynt og videreføres i 2021. Rådet har understreket at dette er en 
viktig og ressurskrevende oppgave for SSB. Rådet har derfor lagt vekt på at det er nødvendig med 
en	effektiv	utnyttelse	av	tilgjengelige	ressurser	i	SSB	og	hos	andre	statistikkprodusenter.	 
Det	kan	likevel	tenkes	at	prioritering	av	ressurser	til	kvalitetssikring	av	offisiell	statistikk	vil	 
innebære at andre oppgaver i SSB må nedprioriteres.

Statistikkloven	inneholder	flere	bestemmelser	om	tilgang	til	data	fra	SSB.	SSB	har	bistått	Finans-
departementet i arbeidet med forskrift om tilgang til opplysninger for statistiske resultater og 
analyser, og utarbeidet retningslinjer som utfyller forskriften. Rådet har vært opptatt av at SSB 
forenkler tilgangen til data for eksterne forskere, sikrer likebehandlingen mellom SSBs forskere 
og eksterne forskere og samtidig holder fokus på datasikkerhet.

Statistikkloven med forarbeider slår fast at forsknings- og analysevirksomhet rettet mot regjerin-
gen, sentralforvaltningen, Stortinget og partene i arbeidslivet inngår i SSBs samfunnsoppdrag. 
SSBs forskning og analyse skal formidles til allmennheten. Finansdepartementet ga nye retnings-
linjer for denne virksomheten, som trådte i kraft 1. januar 2020. SSB har arbeidet med tilpasning 
til	de	nye	retningslinjene	gjennom	flere	prosesser	og	tiltak.	Rådet	har	vært	positiv	til	de	endringer	
SSB gjør innenfor forsknings- og analysevirksomheten. Rådet har vært særlig opptatt av hvordan 
forsknings- og analysearbeidet kvalitetssikres.

SSB har gjennomført en mål- og strategiprosess i 2020 for å oppfylle nye krav og ramme-
betingelser som følger av statistikkloven. Rådet ser det som viktig at SSBs strategi og langtidsplan 
peker ut tydelig retning for videreutvikling av statistikk, forskning og analyse, ivaretar bruker-
perspektiv og følger opp samfunnsendringer. For å understøtte dette må SSB modernisere 
statistikkproduksjonen ved å ta i bruk nye metoder for datafangst, prosessering og publisering 
av statistikk. Styrket samarbeid med andre etater vil kunne gi synergier. Det er viktig å fortsette 
arbeidet	med	effektivisering	for	å	kunne	finansiere	flere	satsinger.
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Teknologi- og samfunnsutvikling de siste tiårene har gitt en sterk vekst i mengden strukturerte 
data. Det gir nye muligheter for statistikk, forskning og analyser, både fra nasjonale statistikk-
byråer	og	andre	offentlige	og	private	aktører.	Rådet	er	opptatt	av	at	SSB	må	ha	tilgang	til	og	
ta i bruk nye datakilder for å utvikle statistikkene. Det norske statistikksystemet er i stor grad 
basert på opplysninger fra administrative datasystemer eller registre. SSB bruker mer enn 100 
slike	registre	fra	28	offentlige	virksomheter.	Gjenbruk	av	data	fra	registre	bidrar	til	å	redusere	
oppgavebyrden. SSB skal ivareta sitt samfunnsoppdrag og sikre kvalitet i behandlingen av data, 
med upartiskhet, bruk av anerkjente metoder og god formidling. Rådet vil følge opp hvordan SSB 
balanserer ulike hensyn og videreutvikler statistikk med nye kilder og metoder. 

Koronapandemien har preget 2020, også SSBs virksomhet. SSB har i 2020 utarbeidet noen nye 
statistikker	og	tatt	i	bruk	flere	korttidsindikatorer	for	å	gi	relevant	og	aktuell	informasjon	om	sam-
funnsutviklingen under pandemien og tiltakene mot den. Situasjonen har ikke medført vesent-
lige forsinkelser i SSBs produksjon. Det har vært noen forsinkelser i datainngang som følge av 
situasjonsbetingede beslutninger i Stortinget om utsatte rapporteringsfrister. Det vil innebære at 
enkelte statistikker vil få forsinket publisering i 2021. Etter nedstengingen av Norge i mars 2020 
har	de	aller	fleste	medarbeiderne	i	SSB	hatt	hjemmekontor,	med	unntak	av	en	periode	etter	som-
meren	da	smittesituasjonen	var	bedre.	SSB	har	gjennomført	flere	medarbeiderundersøkelser	
under pandemien og funnet at medarbeiderne har tilpasset seg situasjonen med hjemmekontor 
og mye digital samhandling. Det ble registrert økt slitasje utover året, og mange savner å være til 
stede på kontoret for å lettere kunne diskutere og ha en bedre samhandling. Sykefraværet har 
vært lavt i 2020. Rådet mener at SSB har håndtert koronasituasjonen på en god måte som har 
minimert konsekvensene for virksomheten. Rådet har vært imponert over hvordan SSBs med-
arbeidere har klart å levere høy kvalitet på statistikk, forskning og analyse, samt å videreutvikle 
arbeidet under krevende forhold.

Foto: Ilja C. Hendel
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3. Rådets saksbehandling 

Rådet har hatt fire møter, 20. februar, 16. april, 16. september og 19. november 2020. 
Det første var et fysisk møte i SSBs lokaler i Akersveien 26, mens de øvrige måtte 
holdes som digitale møter som følge av koronasituasjonen. Det har fungert greit, 
selv om Rådet har savnet flere fysiske møtepunkter for å bli bedre kjent i det første 
virkeåret.

På det første møtet orienterte administrerende direktør generelt om SSBs virksomhet. Rådet 
møtte representanter for SSBs administrasjon og de ansatte. Videre drøftet man hva som ville 
være hensiktsmessig arbeidsform og hvilke momenter som var viktige for Rådets vurdering av 
SSBs virksomhet, herunder hvordan virksomheten løser sitt samfunnsoppdrag.

Rådet har i 2020 drøftet saker som administrerende direktør har lagt fram på aktuelle  
tidspunkter underveis i SSBs saksbehandling. Rådet har også på eget initiativ bedt om  
informasjon om enkelte saker og om å bli holdt løpende orientert om aktuelle temaer.  
I de tre siste møtene har Rådet fått orientering om konsekvenser for SSB av koronapandemien 
og andre saker som har påvirket den løpende virksomheten.

Et viktig anliggende for Rådet er å støtte opp under SSBs faglige uavhengighet. Rådet har vært 
opptatt av å ha en helhetlig tenkning omkring SSBs virksomhet. Det ble utarbeidet et årshjul over 
saker som skal behandles av Rådet, og som gir grunnlag for å fase inn andre saker.

Rådet har brukt det første året til å sette seg inn i SSBs virksomhet. Dette arbeidet har vært 
omfattende siden SSBs oppgaver spenner vidt, og det har pågått mange viktige prosesser i SSB 
i 2020. Rådet har hele veien fått god informasjon fra SSBs administrasjon. Rådets synspunkter 
og anbefalinger har på en konstruktiv måte blitt fulgt opp av administrasjonen, og det er ingen 
gjenværende anbefalinger som ikke er fulgt opp. 

Rådet vil i 2021 fortsette prosessen med å få større innsikt i ulike deler av virksomheten, for å få 
enda bedre grunnlag for å vurdere hvordan SSB løser sitt samfunnsoppdrag.

Den samlede vurderingen av SSBs virksomhet i kapittel 5 er basert på enkeltsakene som Rådet 
har behandlet i 2020 supplert med gjennomgang av virksomheten slik den framkommer i SSBs 
årsrapport for 2020.
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4. Rådets vurderinger

4.1. Implementering av ny statistikklov
Ny statistikklov ble vedtatt av Stortinget 21. juni 2019. § 6 annet ledd om opprettelse av utval-
get	for	offisiell	statistikk	og	tredje	ledd	om	utarbeiding	av	forslag	til	nasjonalt	statistikkprogram	
trådte i kraft 1. november 2019. § 19 om Rådet for SSB trådte i kraft 1. januar 2020. Loven trådte 
i kraft i sin helhet 1. januar 2021. Implementering av ny statistikklov har preget SSBs virksomhet i 
2020. Rådet har vært involvert i dette arbeidet, jf. kapitlene 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 og 4.10 nedenfor.

4.2.	 Forslag	til	nasjonalt	program	for	offisiell	statistikk
Ifølge	statistikkloven	§	4	skal	det	utarbeides	flerårig	nasjonalt	program	for	offisiell	statistikk.	 
SSB utarbeidet i 2020 forslag til statistikkprogram for perioden 2021 – 2023, etter samråd med  
Utvalget	for	offisiell	statistikk.	Rådet	ble	forelagt	utkast	til	program	på	møtet	16.	april	2020.	 
Videre	fikk	Rådets	medlemmer	tilsendt	et	oppdatert	utkast	i	e-post	14.	mai,	med	mulighet	for	å	gi	
kommentarer før SSB sendte forslag til statistikkprogram til Finansdepartementet 29. mai 2020. 
Programmet ble vedtatt av Kongen i statsråd 18. desember 2020.

Rådet var opptatt av at premissene for prioriteringer i statistikkprogrammet ble tydeliggjort. Det 
gjaldt	blant	annet	at	programmet	for	2021	–	2023	er	basert	på	en	kartlegging	av	offisiell	statistikk	
i	hovedsak	innenfor	det	som	produseres	av	medlemmene	i	Utvalget	for	offisiell	statistikk,	og	at	
programmet ikke kan utløse behov for særskilte bevilgninger. Rådet la vekt på at programmet må 
sikre	lik	tilgang	for	alle	brukere	av	offisiell	statistikk,	bruk	av	konsistente	klassifikasjoner	og	 
definisjoner	på	tvers	av	produsentene,	og	at	kvalitetsstandardene	for	offisiell	statistikk	overhol-
des. Rådet mente det er bra at programmet åpner for utvikling av mer og ny statistikk innenfor 
de	ulike	områdene	og	ønsket	omtale	av	utvikling	på	flere	statistikkområder,	blant	annet	klima-
relatert statistikk og helsestatistikk. Videre var Rådet opptatt av rammebetingelsene for å  
produsere statistikk de neste årene og hvilke kriterier som blir brukt for å avgrense programmet.

Hovedtemaer for Rådet i 2020 
 
Ny statistikklov

Nasjonalt statistikkprogram

Ny strategi for SSB

Tilgang til data fra SSB

SSBs forsknings- og analysevirksomhet

Internkontroll og informasjonssikkerhet

Bruk av opplysningsplikt

Koronasituasjonen
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4.3. Ny strategi (og delstrategi for forskning og analyse)
SSB har i 2020 utarbeidet ny strategi, blant annet på bakgrunn av nye krav og rammebetingelser i 
den nye statistikkloven. Rådet ble forelagt utkast til ny strategi, herunder delstrategi for forskning 
og analyse, i møtet 16. april 2020. Endelig versjon ble behandlet av Finansdepartementet i juni 
2020. Strategien inneholder tre hovedmål: 

 •   SSB skal være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold
 •   SSB skal sikre samarbeid, helhet og kvalitet i det norske statistikksystemet
 •   SSB skal samle inn, bruke og dele data til beste for samfunnet
 
Under	hvert	hovedmål	er	det	definert	delmål.	Videre	har	SSB	pekt	ut	fem	satsingsområder	for	
perioden 2021 – 2023.

Rådet støttet utarbeidelse av ny strategi som gir tydelig retning for videreutvikling av statistikk 
og forskning i SSB, ut fra brukerperspektiv og i lys av store samfunnsendringer. Rådet la vekt på 
at strategien skal være retningsgivende for prioriteringer og gi hjelp til styring av virksomheten; 
videre	at	den	bør	være	konkret	på	hva	man	vil	oppnå	og	angi	spesifikke	satsingsområder	knyttet	
til målene. Se kapittel 4.4 om operasjonalisering av strategien.

Rådet pekte på at delstrategien for forskning bør være godt integrert i SSBs overordnete strategi 
slik at den dekker statistikkproduksjon, metodeutvikling, forskning og analyse på en helhetlig 
måte.

4.4. Operasjonalisering av strategien (langtidsplan 2021 – 2023)
SSB har arbeidet med operasjonalisering av strategien gjennom en langtidsplan for de nærmeste 
tre årene. Siktemålet med en treårig plan er å ha et tilstrekkelig og samtidig langsiktig og forut-
sigbart styringsperspektiv. SSB planlegger særskilte tiltak for de tre delmålene som anses å ha 
størst gap mellom nåsituasjon og ønsket tilstand. Førsteutkast til langtidsplan ble presentert for 
Rådet	i	møtet	19.	november	2020.	Rådet	fikk	endelig	plan	til	orientering	i	første	møte	i	2021.	 
Rådet vil videre bli bedt om å vurdere planen i forbindelse med at den skal oppdateres første 
gang forsommeren 2021.

Rådet støttet utarbeidelsen av et styringsdokument med et treårig tidsperspektiv. Rådet pekte på 
at det er viktig å vise sammenhengen mellom satsingsområdene i strategien og tiltakene i lang-
tidsplanen. Rådet anbefalte å ha tiltak både for delmålene med størst gap mellom nåsituasjon 
og ønsket tilstand, der SSB vil sette inn ekstra innsats, og for øvrige delmål. Tilliten til SSBs faglige 
uavhengighet er høy, og Rådet pekte på behovet for tiltak for å bevare det høye nivået. Rådet var 
også opptatt av helhetlige tiltak for utvikling av digital kompetanse hos ledere og medarbeidere. 
Rådet understreket generelt viktigheten av digitalisering og modernisering av statistikkproduk-
sjonen. Rådet ønsket tydelige tiltak for videreutvikling av systemet for risikostyring og intern-
kontroll.

Langtidsplanen inneholder indikatorer som skal vise om SSB når målene, og Rådet anbefalte å 
fokusere på indikatorer som påvirkes av SSBs aktivitet og i mindre grad indikatorer som i hoved-
sak styres av eksterne faktorer. Rådet ønsket at langtidsbudsjettet tydelig viser at forventede 
rammekutt fordeler seg likt på fagavdelinger og støttefunksjoner. Videre pekte Rådet på at det er 
viktig å synliggjøre hvilke konsekvenser budsjettkutt har for SSBs virksomhet over tid.

Målene i SSBs gjeldende strategi har ikke en fast tidshorisont, mens langtidsplanen gjelder for 
årene 2021 – 2023 og skal oppdateres årlig. Rådet anbefalte SSB å avklare hvordan  
oppdateringer av de to dokumentene skal koordineres.
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4.5. SSBs forskningsvirksomhet og tilpasning til nye retningslinjer  
 for forsknings- og analysevirksomhet i SSB
SSB har gjennom 2020 arbeidet med å etablere ny delstrategi for forskning og analyse og til-
passe forskningsvirksomheten til nye retningslinjer fra Finansdepartementet. Arbeidet omfattet 
reorganisering av Forskningsavdelingen, nye lønnspolitiske retningslinjer for forskere i SSB, nye 
retningslinjer for bruk av bistillinger/andre typer kontrakter for samarbeid med eksterne forskere 
på	eksternfinansierte	prosjekter,	samt	nye	retningslinjer	for	oppdragsfinansiert	forskning.	Rådet	
ble presentert for status på de ulike punktene på møtet 19. november 2020.

Rådet støttet planen for tilpasning til nye retningslinjer for forsknings- og analysevirksomheten 
og arbeidet med å sikre at Forskningsavdelingen har en hensiktsmessig organisering og innret-
ning. Det er viktig å ha systemer for å kvalitetssikre arbeidet i Forskningsavdelingen. 
Videre anbefalte Rådet at oppfølging av samhandlingen mellom Forskningsavdelingen og  
statistikkavdelingene blir en eksplisitt del av planen.

4.6. Rutiner for tilgang til mikrodata for forskning
Flere brukere har uttrykt at SSBs tjeneste for tilgang til mikrodata har vært lite forutsigbar, blant 
annet med hensyn til saksbehandlingstid og pris. SSB har gjennomført en kvalitetsgjennomgang 
for å kartlegge mulighetene for videreutvikling og forbedring av tjenesten på kort sikt. Rådet ble 
på møtet 16. september 2020 presentert for resultatene av gjennomgangen og tiltakslisten for 
oppfølging. Det ble samtidig orientert om at SSB arbeider med videreutvikling av microdata.no 
gjennom microdata2-prosjektet, hvor blant annet tilrettelegging for eksport av data til allerede 
eksisterende sikre analyserom (fjernaksessløsninger) er et viktig mål.

Rådet pekte på viktigheten av tilgjengeliggjøring av data til eksterne forskere og støttet det syste-
matiske arbeidet med å forbedre tjenesten for tilgang til mikrodata. Man var positiv til de kortsik-
tige tiltakene, men anbefalte også å gi høy prioritet til etablering av fjernaksessløsninger. Rådets 
syn var at dagens praksis med «utlån av mikrodata» ikke er bærekraftig, og bør erstattes ved at 
det utvikles løsninger som har lavere risiko og gir raskere tilgang til data. Rådet var særlig opptatt 
av situasjonen for forskere utenfor SSB og løsninger for å koble datasett fra SSB og andre. Videre 
anbefalte Rådet at SSB lager gode brukerveiledninger, for eksempel gjennom videoer og webinarer.

4.7. Retningslinjer for tilgang til data fra SSB
Den	nye	statistikkloven	inneholder	flere	bestemmelser	om	tilgang	til	data	fra	SSB.	Finansdeparte-
mentet har gitt forskrift til statistikkloven § 14 om tilgang til opplysninger for statistiske resultater 
og analyser. SSB har bistått departementet og utarbeidet retningslinjer som utfyller forskriften. 
Rådet ble forelagt forslag til retningslinjer på møtet 19. november 2020. Retningslinjene vil bli 
justert etter som praksis og teknologiske muligheter utvikler seg. Prosjekter/institusjoner som får 
tilgang til data har selv ansvar for at dataene behandles i henhold til vilkårene.

Rådet støttet utarbeidelsen av retningslinjer som klargjør vilkårene og gjør det enklere å få til-
gang til opplysninger for statistiske resultater, forskning og analyser. Rådet poengterte behovet 
for å sikre likebehandling mellom SSBs forskere og eksterne forskere. Videre anbefalte Rådet at 
det utarbeides lett tilgjengelig informasjon om retningslinjene på ssb.no.



10

4.8. Arbeid med personvern og pseudonymisering av  
	 personidentifiserende	informasjon
SSB	gjennomfører	prosjektet	«Pseudonymisering	av	personidentifiserende	informasjon	i	SSBs	
statistikkprogram» (PAPIS) som skal sikre at SSB etterlever personopplysningsloven og regelverk 
for internkontroll. Hovedmålsettingen er at alle i SSB som har tjenstlig behov for tilgang til  
persondata skal arbeide med pseudonymiserte personopplysninger. Rådet ble presentert for 
status i prosjektet på møtet 16. september 2020.

Rådet	støttet	arbeidet	med	pseudonymisering	av	personidentifiserende	informasjon	og	vil	følge	
opp prosjektet videre.

4.9. Arbeid med internrevisjon
I følge Økonomireglementet i Staten og rundskriv R-117 av 20. mai 2015, skal SSB vurdere be-
hovet for internrevisjon minimum hvert fjerde år. Forrige vurdering ble gjort i april 2016. SSB 
har i 2020 vurdert tre mulige modeller for internrevisjon i henhold til DFØs veileder: 1) etablere 
en egen internrevisjonsenhet, 2) kjøpe internrevisjonstjenester eksternt eller 3) ivareta be-
hovet gjennom etatens eksisterende styrings- og kontrollsystem. Rådet ble presentert for status 
i arbeidet på møtet 16. september og forelagt SSBs vurdering på møtet 19. november 2020. 
SSBs konklusjon var at etablering av en internrevisjon (egen enhet) ikke synes å være et verktøy 
som passer utfordringene i virksomheten. SSB foreslo å fortsette arbeidet med å styrke intern-
kontrollsystemet og kjøpe eksterne IT-revisjonstjenester når styringssystem for informasjons-
sikkerhet er implementert.

Rådet støttet konklusjonen om ikke å etablere en egen enhet for internrevisjon nå. Rådet var 
opptatt av at et godt internkontrollsystem må bygges innenfra. Rådet anbefalte derfor at SSB 
prioriterer å fortsette styrkingen av systemet for og ressurser til risikostyring og internkontroll, 
og at vurderingene om internrevisjon sendes Finansdepartementet. Videre mente Rådet at det er 
særlig viktig for SSB å styrke internkontroll og risikostyring innenfor informasjonssikkerhet og IT. 
Rådet	ba	SSB	vurdere	å	bli	sertifisert	etter	informasjonssikkerhetsstandarden	ISO	27001.

4.10. Bruk av opplysningsplikt
Den nye statistikklovens bestemmelser om opplysningsplikt trådte i kraft 1. januar 2021. På mø-
tet 19. november 2020 ble Rådet orientert om regelverket for opplysningsplikt, om datainnsam-
ling i SSB generelt og om viktige hendelser og saker i 2020. For opplysningspliktige undersøkelser 
fra SSB rettet mot næringslivet var tidsbruken beregnet til totalt 69 årsverk i 2020, dvs. innenfor 
resultatkravet fra Finansdepartementet om mindre enn 73 årsverk.

Ny statistikklov tydeliggjør og forsterker de lovmessige rammene og medfører noen proses-
sendringer for SSBs bruk av opplysningsplikt. Det er krav om å gjøre kost-/nyttevurderinger før 
beslutninger om opplysningsplikt. 

Rådet	var	opptatt	av	at	SSB	framover	gir	offentligheten	god	informasjon	om	begrunnelser	for	å	
vedta opplysningsplikt og om hvordan man behandler personopplysninger. Åpenhet om hvilke 
data SSB behandler er nødvendig for å beholde tillit hos allmennheten. Videre la Rådet vekt på at 
SSB må ha tilgang til nye datakilder for å gi statistikken bedre kvalitet og holde seg relevant fram-
over. Bruk av nye datakilder må baseres på kost-/nyttevurderinger, og negative konsekvenser 
må minimeres. Et konkret eksempel som Rådet trakk fram var en sak om betalingstransaksjoner 
(som ble behandlet av SSB og Finansdepartementet i 2020 etter gammel statistikklov). Rådet an-
befalte	at	SSB	vurderer	om	det	i	spesifikke	tilfeller	er	tilstrekkelig	med	alternativer	til	mikrodata,	
som aggregerte data eller algoritmer.

Rådet var opptatt av at det skal konsulteres ved sentrale beslutninger om å benytte opplysnings-
plikt (jf. Prop. 72 LS (2018-19)). Rådet ba om at SSB legger fram saker med strategiske  
implikasjoner, både enkeltsaker og generelle prosesser.
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5. Samlet vurdering av SSBs virksomhet 
Rådet vurderer at SSB har levert resultater innenfor statistikk, forskning og analyser i tråd med 
de forventninger og krav som følger av statistikkloven og Finansdepartementets tildelingsbrev, 
samt at SSB har tatt viktige skritt for å utvikle virksomheten videre. Videre har SSB møtt utfordrin-
gene som oppsto med koronapandemien på en god måte og gjennomført produksjonen så tett 
opp til opprinnelige planer som mulig. 

SSB har også publisert nye eller hyppigere statistikker som bidro til økt innsikt for myndigheter 
og allmennheten under pandemien. Gjennom prosessen med ny strategi og tilhørende langtids-
plan har SSB økt bevisstheten om framtidige utfordringer og lagt grunnlaget for viktige veivalg de 
nærmeste årene.

4.11. Budsjett 2021 og satsingsforslag 2022
Rådet ble presentert for mulige forslag til satsinger for 2022 på møtet 16. september 2020 
og orientert om budsjettprosessen for 2021, basert på tildelingen i statsbudsjettet, på møtet  
19. november 2020.

Rådet støttet behovet for satsing på IT-modernisering. Rådet anbefalte at SSB fortsetter arbeidet 
med	effektivisering	for	å	kunne	finansiere	flere	satsinger.	Videre	mente	Rådet	at	det	er	viktig	å	få	
til samarbeid med andre etater som kan gi synergier. 

Rådet merket seg at SSB har stramme økonomiske rammer og pekte på at SSB fortsatt må  
gjennomføre	omprioriteringer	og	effektivisering.	Rådet	tok	gjennomgangen	av	budsjett		prosessen	
til orientering. 
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