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1. Bakgrunn

Rådet for Statistisk sentralbyrå (SSB) oppnevnes av Kongen i statsråd i henhold til 
statistikkloven § 19. Rådet skal være bredt sammensatt og uavhengig. SSB er  
sekretariat for rådet

Rådet skal bidra til at de oppgavene som tillegges SSB utføres på 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 (nestleder fra 1. juli 2021)
• Konserndirektør Astrid Undheim, Trondheim
• Stabssjef Helge Veum, Ålesund
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2. Rådets hovedbudskap

Rådet mener at SSB i all hovedsak har levert resultater i tråd med forventninger og krav i Finans-
departementets tildelingsbrev og fulgt opp strategien og langtidsplanen for 2021–2023. Statistikk 
er produsert og publisert i henhold til det nasjonale statistikkprogrammet, og koordineringen av 
all	offisiell	statistikk	har	startet.	Forskning	og	analyser	er	levert	i	samsvar	med	avtaler	og	planer.	
SSBs organisasjon har fungert godt også i covid-19-pandemiens andre år. SSB arbeider kontinu-
erlig med å utvikle virksomheten videre, både teknologisk, statistikkfaglig og forskningsmessig. 
Rådet mener at utviklingspotensialet med nye datakilder og teknologi er stort, men at det også 
gir utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. Rådet oppfatter at det er 
kreven-de for SSB å frigjøre tilstrekkelige ressurser og relevant kompetanse for å ha ønsket 
framdrift i forbedringsarbeidet.

SSB har to samfunnsoppdrag, statistikkproduksjon og forskning. Rådet understreker at begge 
samfunnsoppdragene må komme tydelig fram i SSBs styringsdokumenter. Det må være en tyde-
lig kobling mellom forsknings- og statistikkvirksomheten. Rådet oppfordrer SSB til å satse på økt 
samhandling og utnyttelse av synergier mellom statistikk og forskning som vil styrke den samlede 
kunnskapen i SSB og for samfunnet. Rådet er fornøyd med tilpasningen av forskningsvirksom-
heten til nye retningslinjer fra Finansdepartementet. Det er viktig at SSB sikrer likebehandlingen 
av interne og eksterne forskere når det gjelder tilgang til data.

Rådet vektlegger SSBs oppgaver knyttet til det nasjonale statistikkprogrammet og videreutvik-
ling av det nasjonale statistikksystemet. Arbeidet med statistikkprogrammet som skal gjelde fra 
2024 må være framoverskuende, slik at programmet gir statistikkutvikling som dekker viktige 
brukerbehov. Rådet støtter SSBs arbeid for å kartlegge nå-tilstanden for og monitorere kvalitet i 
all	offisiell	statistikk.	Kartleggingen	vil	gi	grunnlag	for	å	vurdere	innretning	og	omfang	i	kvalitets-
arbeidet	framover.	Rådet	anmoder	SSB	om	å	bygge	koordineringen	av	offisiell	statistikk	på	gode	
relasjoner	og	likebehandling	av	SSB	og	de	øvrige	produsentene	av	offisiell	statistikk.

Rådet har i 2021 lagt særlig vekt på saker som berører personvern, informasjonssikkerhet og 
datainnsamling som griper betydelig inn i befolkningens private sfære. Det er knyttet til SSBs 
bruk av statistikklovens hjemmel om opplysningsplikt. Økt tilgang på og kobling av data gir nye 
muligheter for å utvikle mer relevant statistikk som øker nytten for brukerne. Gjenbruk av tilgjen-
gelige	data	kan	også	bidra	til	effektiv	statistikkproduksjon.	På	den	annen	side	må	SSB	vurdere	i	
hvor stor grad man skal samle inn, og ikke minst koble på individnivå detaljerte data som gjelder 
innbyggernes privatliv. Rådet er opptatt av at SSB gjør grundige vurderinger av ulike kostnader 
ved slik datainnsamling og veier disse opp mot nytten for statistikkformål. Kravene til personvern 
og informasjonssikkerhet må ivaretas. SSB må ta i bruk dataminimering så langt som mulig. Det 
er viktig at SSB er åpen overfor allmennheten om vurderingene som gjøres og beslutningene som 
fattes. Rådet ønsker å komme tidlig inn i slike saker, før opplysningsplikt vedtas. En konkret sak i 
2021 var mulig bruk av kvitteringsdata fra dagligvarekjedene. Rådet støtter at denne databehand-
lingen prøves ut i 2022, men med særlig årvåkenhet og streng vurdering etter prøveperioden. 
Saken er nærmere omtalt i kapittel 4.2.

Det er viktig for SSB å bevare allmennhetens tillit til behandlingen av nasjonalt viktige data. Rådet 
anbefaler at SSB gjør systematiske tiltak innenfor informasjonssikkerhet og internkontroll til et 
satsingsområde, blant annet for å møte cyberrisiko. Det er viktig for å være i stand til å utnytte 
nye datakilder og nye teknologiske muligheter på en forsvarlig og trygg måte. Rådet støtter SSBs 
planer for å etablere et informasjonssikkerhetssystem.
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Rådet	er	opptatt	av	at	SSB	tilgjengeliggjør	data	til	forskning	og	analyser	på	en	effektiv,	hensikts-
messig og sikker måte. Rådet har poengtert at løsningene må ta hensyn til at det er stor hetero-
genitet blant brukerne. Rådets anbefaling er at dagens løsning med utlån av mikrodata avvikles 
så snart som mulig og erstattes av gode løsninger for tilgjengeliggjøring. Det er positivt at micro-
data.no utvikles og får forbedret funksjonalitet, herunder at løsning for eksport til sikre analyse-
rom har kommet på plass og gir mulighet for mer avansert bruk av mikrodata.

SSB har store, og til dels nye, oppgaver som skal gjennomføres i tillegg til den ordinære statistikk-, 
analyse- og forskningsvirksomheten. Det er også nødvendig for SSB å videreutvikle den nye da-
taplattformen og modernisere produksjonsprosessene. Rådet understreker at SSB, gitt ressurs-
situasjonen, må prioritere strengt for å sikre nok ressurser til de nye oppgavene og utviklings-
arbeidet. SSB må legge til rette for det kompetanseløftet som omstilling til ny dataplattform og ny 
teknologi innebærer for de ansatte og og den påvirkningen det har på deres arbeidshverdag. 

Foto: Ilja C. Hendel
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3. Rådets saksbehandling

Rådet har hatt seks møter i 2021, 19. januar, 3. mars, 22. april, 17. juni, 23. september 
og 25. november. Møtene har vært digitale, med unntak av det siste som var et fysisk 
møte. Rådet legger opp til å veksle mellom fysiske og digitale møter framover.

Rådet har drøftet saker som administrerende direktør har lagt fram underveis i SSBs saksbe-
handling. Administrerende direktør har i tillegg orientert om andre aktuelle saker. Rådet har også 
på eget initiativ bedt om informasjon om enkelte saker.

Det har pågått mange viktige prosesser i SSB i 2021 som rådet har fulgt opp. Rådet har hele veien 
fått god informasjon fra SSBs administrasjon. Rådets synspunkter og anbefalinger har blitt fulgt 
opp av administrasjonen på en konstruktiv måte, og det er ingen gjenværende anbefalinger som 
ikke er fulgt opp.

Rådet skal høre de ansatte i saker som berører dem. Rådet ønsker å møte de ansattes organi-
sasjoner og vernetjenesten på et eget årlig møte. Rådet hadde møte med representanter for de 
ansattes organisasjoner 25. november 2021. Temaer som ble drøftet var blant annet i) omorga-
nisering i forskningsavdelingen og tilpasning til de nye retningslinjene for forsknings- og analy-
sevirksomheten samt samspill mellom forsknings- og statistikkvirksomheten, ii) utviklingsarbeid 
i SSB, iii) prosjekter, tverrfaglige produktteam, kompetansebehov mv., iv) erfaringer gjort under 
pandemien, herunder kontorsituasjon og arbeidsmiljø, v) overføring av statistikk og ansatte fra 
NIFU og vi) balansen mellom Oslo og Kongsvinger.

I perioden 2021-2023 skal alle medlemslandene i det europeiske statistikksystemet og Eurostat 
selv gjennom en ekstern fagfellevurdering (peer review). Norge er et av de første landene ut i 
denne runden med peer review. I dagene 22.-26. november 2021 ble det arrangert en rekke 
møter med ekspertteamet som vurderer det norske statistikksystemet. 24. november var det 
møte mellom teamet og rådet. Ekspertteamet var opptatt av å forstå rådets rolle overfor SSBs 
admi-nistrasjon og Finansdepartementet. Det ble klargjort at rådet ikke har en direkte rolle 
overfor det nasjonale	statistikksystemet,	men	følger	opp	SSB	som	leder	Utvalget	for	offisiell	
statistikk	og	er	koordinator i systemet. Rapport fra ekspertteamet med anbefalinger om 
forbedringer i det na-sjonale	statistikksystemet	og	produksjonen	av	norsk	offisiell	statistikk	vil	
være	klar	i	første	kvartal	2022.
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4. Rådets vurderinger

4.1. Ny statistikklov, nasjonalt statistikkprogram og kvalitet i 
offisiell	statistikk

Statistikkloven som ble vedtatt i 2019 og trådte fullt ut i kraft 1. januar 2021, gir SSB ansvaret 
for	å	følge	opp	det	nasjonale	statistikkprogrammet	og	kvaliteten	i	offisiell	statistikk.	Det	første	
statistikkprogrammet gjelder for 2021–2023. Rådet ble orientert om status for oppfølgingen av 
programmet	på	møtet	23.	september	2021.	Utvalget	for	offisiell	statistikk	som	SSB	leder,	har	
drøftet	faglige	temaer	av	felles	interesse.	SSB	har	samarbeidet	med	andre	produsenter	av	offisiell	
statistikk om testing av SSBs statistikkbank og statistikkalender for å videreutvikle ssb.no som 
felles plattform for tilgjengeliggjøring av statistikk. Rådets oppfatning er at oppfølgingen av sta-
tistikkprogrammet har kommet godt i gang i 2021. Rådet vil følge SSBs arbeid med å utvikle det 
nasjonale statistikksystemet videre.

En viktig oppgave for SSB i tildelingsbrevet for 2021 var etablering av et system for å sikre 
kvalitet	i	offisiell	statistikk.	Rådet	ble	forelagt	forslag	til	kvalitetssystem	på	møtene	19.	januar	og	
22. april	2021.	Systemet	omfatter	flere	metoder	og	verktøy,	blant	annet	kvalitetsgjennomganger
av statistikkproduksjon på utvalgte områder. SSB understreket behovet for å kartlegge nå-
tilstanden	for	kvalitet	i	offisiell	statistikk	og	igangsatte	en	ny	metode	med	evaluering	av	alle
produsentene	høsten	2021.	Kartleggingen	vil	gi	grunnlag	for	å	identifisere	forbedringsområder
og vurdere innretning og omfang i kvalitetsarbeidet framover. Den første kvalitetsrapporten skal
leveres i juni 2022. SSB har startet et metodenettverk som skal bidra til at medlemmene i Ut-
valget	for	offisiell	statistikk	samarbeider	om	kvalitetsforbedring,	utveksler	erfaringer	og	får	på
plass	gode verktøy og systemer. Rådet mente at det foreslåtte kvalitetssystemet var grundig og
gjen-nomtenkt. Rådet anmodet SSB om å arbeide for å ha gode relasjoner i utvalget, involvere
med-lemmene i kvalitetsarbeidet og sikre likebehandling mellom SSB og de andre produsentene.

SSB avdekket i 2021 to vesentlige avvik knyttet til statikken over utslipp til luft. Rådet ble orientert 
om saken på møtene 22. april og 17. juni 2021. Rådet uttrykte tillit til at SSB bruker slike feil til 
læring på en systematisk måte. Rådet støttet at SSB håndterte saken med stor åpenhet.

Finansdepartementet har bedt SSB om å utarbeide forslag til nasjonalt statistikkprogram som 
skal gjelde fra 2024 innen 1. november 2022. SSB skal også gi tilrådning om hva som er hensikts-
messig lengde på neste periode. SSB presenterte planer for arbeidet med programforslag på 
rådets møte 25. november 2021. Rådet ønsket å bli involvert tidlig i prosessen.

4.2. Datainnsamling og bruk av opplysningsplikt
Rådet skal ifølge instruksen vurdere SSBs bruk av opplysningsplikt med hjemmel i statistikklo-
ven § 10.  Rådet blir orientert to ganger i året om vedtak som SSB har fattet. SSB orienterte om 
beslutninger fattet i første halvår på møtet 17. juni 2021 og vedtak i andre halvår på møtet 20. 
januar 2022. Rådet har ikke hatt merknader til SSBs vedtak om opplysningsplikt i 2021. 

Rådet ønsker å bli forelagt større prinsipielle saker før vedtak om opplysningsplikt fattes.

Rådet har gjennom 2021 poengtert viktigheten av at SSB er åpen overfor allmennheten om 
vurderingene som gjøres og beslutningene som fattes. På møtet 20. januar 2022 orienterte SSB 
om de nye prosedyrene som er innført når det vurderes å pålegge opplysningsplikt. Kost-nytte-
vurderinger	knyttet	til	vedtak	om	opplysningsplikt	offentliggjøres	på	ssb.no.	Rådet	har	oppfordret	
SSB	til	å	gjøre	denne	informasjonen	mer	synlig	på	ssb.no.	Det	kan	bidra	positivt	til	den	offentlige	
debatten.
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Rådet støtter SSBs arbeid med å utnytte nye datakilder for å forbedre statistikker og analyser. 
Ny teknologi	åpner	for	effektiv	innhenting	av	store	mengder	data	om	foretak	og	personer.	Dette	
kan	redusere oppgavebyrden, samtidig som det både skaper utfordringer og gir nye muligheter 
for å ivareta godt personvern. Rådet er svært opptatt av at SSB gjør grundige vurderinger av 
kostna-dene ved datainnsamling og veier disse opp mot nytten for statistikkformål. Det gjelder 
spesielt innsamling og kobling på individnivå av detaljerte data om privatpersoner. Kravene til 
person-vern og informasjonssikkerhet må varetas. SSB må ta i bruk dataminimering så langt som 
mulig.

En viktig sak i 2021 gjaldt innhenting av kvitteringsdata via API og strømming hos dagligvarekje-
dene. Saken ble første gang behandlet på møtet 23. september 2021. Rådet ønsket en grundig 
formålsbeskrivelse, mer informasjon om nytten av å strømme kvitteringsdata fra dagligvarebran-
sjen opp mot kostnader og vurderinger av konsekvenser for personvern og risikoreduserende 
tiltak (DPIA – Data Protection Impact Assessment). På møtet 25. november 2021 orienterte SSB 
om kost-nyttevurderingen som beskriver behovet for anvendelse av kvitteringsdata til etablert 
statistikk, samt utviklingsbehov for nye datafangstmetoder og framtidige statistikkprodukter. 
Formålet	med	datainnhentingen	er	å	produsere	offisiell	statistikk	i	henhold	til	det	gjeldende	
statistikkprogrammet. Det første bruksområdet vil være forbruksundersøkelsen. Dataene vil 
dessuten gi nasjonalregnskapet et bedre beregningsgrunnlag, og det planlegges en ny kostholds-
statistikk som gjør bruk av transaksjonsdataene. Kostnadene er først og fremst knyttet til per-
sonvernkonsekvenser ved å hente inn kvitteringsdata, med den hyppighet, omfang og detaljgrad 
som strømming av data innebærer, når enkelte statistikkformål krever kobling av kvitteringer til 
personidentifiserende	opplysninger.	SSB	forholder	seg	til	regelverk	knyttet	til	informasjons-
sikkerhet og personvern, og gjennomfører personvernkonsekvensvurderinger. Det ble bekreftet 
at de generelle informasjonssikkerhetskravene er på plass, og at det er gjort en grundig 
gjennom-gang av personvernhensyn. SSB orienterte også om sikkerheten i SSBs skybaserte 
dataplattform (Dapla). Skyleverandøren har en rekke sikkerhetsrestriksjoner og tiltak, og SSB 
vurderte sikkerhe-ten som svært god. 

Rådet mente at SSB hadde gjort grundige vurderinger av kost-nytte, inkludert personvern-
ulemper og tiltak for styrket personvern og informasjonssikkerhet. Rådet støttet at denne da-
tainnsamlingen og behandlingen prøves ut i 2022, med særlig årvåkenhet og streng vurdering 
etter prøveperiodens utløp. Rådet pekte på at datamaterialet vil være verdifullt for mange ulike 
forskningsdisipliner.

SSB	orienterte	om	tiltak	knyttet	til	identifiserende	opplysninger	om	virksomheter	og	foretak	på	
møtet 23. september 2021. Det dreide seg blant annet om bedre tilgangsstyring, pseudonymise-
ring, vurdering av hvor sensitive data er og vurdering av tjenstlig behov. Vurderingene skal doku-
menteres Rådet anbefalte at SSB gjennomfører mini DPIA-er og bruker samme metodikk som for 
personidentifiserende	opplysninger.

SSB har fattet vedtak om innhenting av opplysninger fra Norsk pasientregister (NPR) og Kommu-
nalt pasient- og brukerregister (KPR) i Helsedirektoratet for å videreføre og videreutvikle statistikk 
over helse og omsorg. Rådet var opptatt av at SSB får en vid fullmakt til å bruke og koble særlige 
kategorier person- og helseopplysninger. SSB bekreftet at det er tett dialog og samarbeid med 
Helsedirektoratet om data fra NPR og KPR, og at statistikkutviklingen vil skje innenfor SSBs an-
svarsområde i statistikkprogrammet. 

Rådet uttrykte tilfredshet med at oppgavebyrden for næringslivet har gått ned fra 2020, da opp-
lysningspliktiges tidsbruk var beregnet til 69 årsverk, til 65 årsverk i 2021. Den er godt innenfor 
resultatkravet på 75 årsverk fra Finansdepartementet.
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4.3. Forskningsvirksomheten i SSB
Rådet har fulgt opp SSBs plan for å innrette og utføre forsknings- og analysevirksomheten i tråd 
med retningslinjene fra Finansdepartementet. Rådet var tilfreds med den gjennomførte om-
organiseringen. Rådet oppfordret til fortsatt økt samhandling mellom statistikk- og 
forskningsvirk-somheten for å utnytte synergier og øke den samlede forståelsen på ulike 
områder.

4.4. Relasjoner til brukerne
SSB	 orienterte	 om	 arbeidet	med	 brukerorientering	 på	møtet	 17.	 juni	 2021.	 Det	 gjennomføres	
flere aktiviteter for å få innsikt i brukernes behov, og SSB bruker kunnskapen til å forbedre 
statistik-kene og formidlingen av dem. Brukerundersøkelser viser at brukerne i stor grad er 
fornøyde. 

SSB satser videre på å utvikle ulike produkter til forskjellige mål- og brukergrupper. Rådet støttet 
SSBs	systematiske	arbeid	med	å	skaffe	seg	innsikt	i	brukernes	behov	og	forbedre	statistikkene	og 
nettsidene. Rådet roste SSBs skolesatsing for å trekke til seg nye brukere. SSB har arbeidet med å 
formidle kunnskap om usikkerhet i nasjonalregnskapet og konjunkturtendensene under 
pandemien.	Rådet	mente	at	SSB	bør	utvikle	dette	videre	og	synliggjøre	usikkerhetsmål	for	flere	
statistikker. Det er viktig å øke kunnskapen om dette, blant annet i media.

SSB følger opp media og har mye kontakt med journalister. Rådet oppfordret SSB til å gjennom-
føre fokusgruppesamtaler med media og superbrukere, i regi av ekstern part for å få uavhengig 
informasjon	fra	viktige	brukergrupper.	Rådet	er	opptatt	av	SSBs	bidrag	til	den	offentlige	de-
batten, gjennom åpen informasjon om innsamling og bruk av data, god statistikkformidling og 
bevisst utøvelse av den uavhengige forskningsrollen.

Statistikkloven styrer rammene for SSBs tilgjengeliggjøring av data. På møtet 22. april 2021 orien-
terte SSB om status for tilgjengeliggjøring av mikrodata på grunnlag av § 14 for statistiske resul-
tater og analyser, dvs. rettet mot forskere, studenter og forvaltningen. SSB har fulgt opp tidligere 
kritikk mot rutinene for tilgjengeliggjøring gjennom mye brukerkontakt, og det er etablert nye 
brukerfora. SSB arbeider med å fase ut dagens løsning for deling av data gjennom utvidet bruk 
av microdata.no og gjennom å utvikle løsning for kombinasjon av microdata.no og deling til sikre 
analyserom (fjerntilgangsløsning). På møtet 25. november 2021 informerte SSB om forbedringer i 
microdata.no, blant annet at en eksportfunksjon til sikre analyserom var på plass. Rådet var opp-
tatt av at tilgangsløsningene må ta høyde for at det er stor heterogenitet blant brukerne. Rådet 
mente at dagens løsning for deling av mikrodata ikke er hensiktsmessig eller brukervennlig.

4.5. Interne prosesser i SSB
Endringer i omverdenen med sterk teknologiutvikling, nye kompetansekrav, økende oppgaver, 
mer	konkurranse	og	effektiviseringskrav	gir	stort	behov	for	å	utvikle	SSBs	virksomhet.	SSB	
orienterte om pågående og planlagt utviklingsarbeid på møtet 22. april 2021. Den nye dataplatt-
formen	i	skyen	(Dapla)	som	tas	i	bruk	for	stadig	flere	statistikker,	er	et	viktig	grunnlag	for	digita-
liseringsprosessen. Videre arbeid omfatter felles datalager og datakatalog, samt mer strømlinje-
forming av kode for å produsere statistikk, så det blir enklere å koble data på tvers og publisere 
bedre	statistikk	og	analyser	mer	effektivt.	Andre	tiltak	er	etablering	av	tverrfaglige	produktteam	
med	spesifisert	delegert	ansvar	og	økt	samordning	i	utviklingsarbeidet	for	å	utnytte	knappe	
utviklingsressurser	på	en	effektiv	måte	og	sikre	god	prioritering.	Rådet	støttet	hovedretningen	
i	utviklingsstrategien	som	skal	bidra	til	bedre	og	mer	effektiv	statistikkproduksjon.	Rådet	var	
ellers opptatt av at relevant kompetanse frigjøres til prosjektarbeid, og at utviklingsprosjektene i 
tilstrekkelig grad ivaretar informasjonssikkerhet og personvern.
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Trusselbildet, ikke minst cyberrisikoen, har økt og er omfattende. SSB må vurdere det teknolo-
giske utviklingsarbeidet og virksomheten i lys av trusselsituasjonen. SSB har i 2021 arbeidet med 
å innføre et overordnet styringssystem for informasjonssikkerhet. På møtet 17. juni 2021 orien-
terte SSB om status på sikkerhetsområdet basert på gapanalyse etter ISO-standarden 27001/2. 
Resultatene viste at sikkerhetstilstanden i SSB overordnet er god, men at det er behov for å 
forbedre noen områder og dokumentere, systematisere og samordne sikkerhetsarbeidet mer. 
SSB har i første omgang satt et mål om å oppfylle sikkerhetskontrollene med 90 prosent. 
Resultatene	lå	i	gjennomsnitt	lavere	enn	dette	målet.	Det	var	identifisert	12	fokusområder	som	
vil	bli	fulgt opp. Informasjonssikkerhet er et svært viktig felt for SSB, og rådet støttet SSBs planer 
for å videreutvikle arbeidet og innføre et styringssystem for informasjonssikkerhet.

SSB presenterte utkast til langtidsplan for 2021–2023 på møtet 19. januar 2021 (oppdatert fra 
første versjon som ble lagt fram for rådet 19. november 2020). Rådet støttet langtidsplanen og 
var opptatt av at planen synliggjorde hvilke konsekvenser budsjettkutt har for SSBs virksomhet 
over tid, også hvordan de fordeler seg på fagavdelinger og støttefunksjoner. På møtet 23. sep-
tember ga rådet støtte til at langtidsplanen videreføres for 2022–2024 uten vesentlige endringer i 
struktur og innhold.

SSB orienterte om arbeidet med konsekvensjustert budsjett og satsinger for 2023 på møtet 23. 
september 2021. SSB skisserte mulige satsingsforslag i langtidsperioden 2022–2024. Rådet la 
spesielt vekt på koordinert oppfølging av bærekraftsmålene som gir merverdi for mange institu-
sjoner,	og	forvaltning	og	deling	av	data	innenfor	offentlig	sektor	der	SSB	kan	vurdere	å	ta	en	
større rolle. Begge oppgaver krever mye koordinering og involvering av ulike miljøer. Rådet 
anbefalte at SSB også har satsinger innenfor informasjonssikkerhet og bruk av nye datakilder.

SSB skal gjøre overordnede risikovurderinger én gang i året og sende dem til Finansdepartemen-
tet sammen med første tertialrapport. Rådet ble orientert om risikovurderingene på møtet 17. 
juni 2021.

Administrerende	direktør	har	flere	ganger	informert	om	prosessen	med	å	forberede	overføring	
av FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene fra 
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) til SSB. SSB har siden 
1991	produsert	FoU-statistikk	for	næringslivet,	og	fra	1.	januar	2022	er	all	offisiell	FoU-statistikk	
samlet i SSB. Overføringen gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse, og de ansatte i NIFU 
som	har	produsert	statistikken	flytter	med	til	SSB.	SSB	er	opptatt	av	å	beholde	kompetansen	og	
opprettholde kvaliteten på statistikken. Rådet tok saken til orientering og pekte på at virksom-
hetsoverdragelsen	vil	gi	positive	effekter	ved	at	ny	kompetanse	tilføres	SSB.

Administrerende direktør har orientert om koronasituasjonen og konsekvenser for SSBs virksom-
het på hvert møte i 2021. Rådet framhevet at det er viktig å gjøre grundige vurderinger av hvor-
dan	SSB	vil	innrette	kontorhverdagen	når	restriksjonene	oppheves.	Rådet	støttet	mer	fleksible	
ordninger for hvor arbeid kan utføres, men pekte også på behovet for noen rammer og regler. 
På møtet 25. november 2021 ble det informert om at SSB har vedtatt prinsipper og retningslinjer 
for	fleksibilitet	og	tilstedeværelse.	De	stadfester	at	kontoret	er	hovedarbeidsplassen	for	med-
arbeiderne, men at det er mulig for å jobbe hjemmefra eller fra andre steder hvis oppgavene 
kan løses like godt utenfor kontoret. Nærmeste leder avgjør i det enkelte tilfelle. SSB vil evaluere 
ordningen.
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5. Prioriterte saker for 2022
I 2022 vil rådet ha mye oppmerksomhet på SSBs to samfunnsoppdrag, statistikkproduksjon og 
forskning. Statistikkvirksomheten vil blant annet bli belyst gjennom forslaget til nasjonalt statis-
tikkprogram	fra	2024	og	kvalitetsrapporten	for	offisiell	statistikk.	Rådet	ønsker	å	se	på	hvordan	
SSB utøver sin uavhengige forskningsrolle, og hvordan forskningen og statistikkvirksomheten 
samspiller. 

Rådet vil fortsette å følge opp SSBs datainnsamling og vurderinger av personvernkonsekvenser, 
og se på hvordan SSB formidler informasjon om bruk av detaljerte data på individnivå. Rådet vil 
ha en diskusjon om hvordan teknologien kan utnyttes for å redusere oppgavebyrde og redusere 
personvernkonsekvensene.

Rådet anerkjenner at SSB står overfor store utfordringer med nye og krevende oppgaver, og 
at	det	er	nødvendig	med	effektive	rutiner	og	strenge	prioriteringer.	Rådet	vil	ha	en	bred	gjen-
nomgang av utviklingen i ressurssituasjonen og prioriteringer i SSB over tid. Andre overordnede 
temaer som rådet vil vurdere framover er risikovurderinger, faglig uavhengighet, tillit i samfunnet 
og åpenhet om SSBs virksomhet.
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