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Byrået bør fortsatt forske

Vi trenger forskning fra SSB – relevant forskning med vitenskapelig  
kvalitetssikring.

S
tatistisk sentralbyrås 
(SSBs) ledelse satte 
nylig ned en gruppe 
som skulle utarbeide 
forslag til SSBs 
fremtidige fors-

kningsstrategi. Undertegnede 
var medlemmer av dette 
utvalget. Utvalgsrapporten har 
ført til mye diskusjon.

Dessverre har denne diskusjo-
nen i liten grad tatt utgangs-
punkt i de sentrale spørsmålene i 
utvalgets arbeid. Disse var:

zzhvorvidt SSB bør ha en 
forskningsavdeling

zzhva som eventuelt bør være 
målsetningen for en slik avdeling

zzhvordan arbeidet bør organi-
seres og kvalitetssikres.

I vår rapport gjennomgår vi 
forskningsavdelingens arbeid, og 
vi konkluderer med at SSBs 
forskningsavdeling har hatt, og 
bør fortsatt ha, en viktig rolle i 
utviklingen av empirisk sam-
funnsøkonomisk forskning i 
Norge. Dette er en sentral 
anbefaling fra utvalget som har 
fått lite oppmerksomhet, på tross 
av at Finansdepartementet nylig 
har oppnevnt et statistikklovut-
valg som blant annet skal vurdere 
hvorvidt SSB i det hele tatt skal 
pålegges å drive forskning.

Utvalget mener det er to 
viktige grunner til at SSB bør ha 
en forskningsavdeling.

beidet og forankret i avdelingen 
over tid. Utvalget mener dette er 
et viktig selvstendig moment for 
å videreføre og forsterke 
forskningsvirksomhet innenfor 
rammen av SSB.

Den andre grunnen har å gjøre 
med bruk og utvikling av SSBs 
data. Utvalget mener at forsknin-
gen i SSB har vært en viktig 
drivkraft i fremveksten av et 
sterkt norsk forskningsmiljø 
innenfor bruk av registerdata i 
mikroøkonomi. Utvalget mener 
også at nærhet mellom statis-
tikkprodusenter og forskere gjør 
både dataproduksjonen og 
forskningen bedre.

Til forskjell fra universiteter 
eller høyskoler bør hovedmålset-
tingen i SSBs forskningsavdeling 

blir kritisk vurdert av eksperter 
på området. Disse fagfellene 
skriver så tilbake til tidsskriftet, 
påpeker feil og svakheter og 
kommer med en anbefaling om 
arbeidet skal publiseres eller 
ikke. Forskerne får så enten 
avslag eller pålegg om å 
forbedre analysene før 
analysene kan bli publisert.

Utvalgets gjennomgang av 
SSBs forskning viser at både 
metodene og analysene for 
sjelden utsettes for fagfellevur-
dering i vitenskapelige 
tidsskrift. Dette skyldes ikke at 
internasjonalt anerkjente 
fagtidsskrift er uinteresserte i 
norske data og problemstillin-
ger. Tvert imot: Det finnes i dag 
et stort antall anerkjente 
fagtidsskrift som regelmessig 
publiserer empirisk forskning 
basert på norske data.

Fagfellevurderingen i 
internasjonalt anerkjente 
fagtidsskrift er langt fra 
perfekt, men det er den beste 
kvalitetskontrollen man har

Hverken Finansdepartemen-
tet, NHO eller LO har den 
nødvendige faglig kompetanse 
til å vurdere kvaliteten til SSBs 
forskning. Dessuten har disse 
aktørene særinteresser som vil 
kunne komme i strid med SSBs 
faglige uavhengighet.

Det er derfor grunn til å være 
bekymret over mobiliseringen 
mot utvalgets konklusjon om 
at SSBs forskningsavdeling og 
forskere bør vurderes ut fra 
fagfellevurdering. En slik 
kvalitetskontroll er nødvendig 
for at SSB skal være et redskap 
for forskningsbasert politikk og 
ikke politisert forskning.

Torfinn Harding, 
førsteamanuensis ved Norges 
Handelshøyskole, og Magne 

Mogstad, professor ved 
University of Chicago

være begrenset til å evaluere 
effektene av økonomisk politikk 
og studere samfunnsmessige og 
økonomiske forhold i Norge. Det 
er stor etterspørsel etter slike 
analyser fra utøvende myndighe-
ter, interesseorganisasjoner og 
andre aktører. Utvalget mener at 
hensynet til politikk og sam-
funnsmessig relevans bør ligge til 
grunn for de tematiske priorite-
ringer i SSBs forskningsavdeling.

Samtidig er det viktig å 
understreke at relevans ikke kan 
tilsidesette kvalitetskravet. 
Vitenskapelig kvalitet er en 
forutsetning for god analyse.

Fagfellevurdering i anerkjente 
vitenskapelige tidsskrift er 
forskningens gullstandard for 
kvalitetskontroll, der analysene 

Den første grunnen er at 
Forskningsavdelingen i SSB har 
over tid oppnådd høy kompe-
tanse på empirisk forskning 
innenfor enkelte temaer. Det er 
viktig å ta vare på og bygge 
videre på denne kompetansen. 
Vurderingen av hvorvidt man 
bør ha forskningsavdeling i SSB, 
må ta utgangspunkt i erfaringene 
og kompetansen som er oppar-

Vurderingen av hvorvidt man bør ha forskningsavdeling i SSB, må ta utgangspunkt i erfaringene og  
kompetansen som er opparbeidet og forankret i avdelingen over tid, skriver artikkelforfatterne.  
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Uforutsigbar anbudspraksis
«kan-skjønnet», mens andre 
innkjøpere kun praktiserer 
utestengelse ved rettskraftige 
dommer.

For såkalte «self-cleaning»-
tiltak må det etter gjeldende 
regelverk være oppdragsgiveren 
som må gjøre vurderingen av 
om leverandøren har påvist 
«tilstrekkelig integritet og evne 
til å utføre kontrakten».

Vurderingen av leverandø-
rens «self-cleaning»-tiltak reiser 
flere kompliserte faktiske og 
faglige vurderinger, noe som 

Vi ser frem til departementets 
bidrag for å sikre forutsigbar 
og konsistent praktisering. 

Vi er skeptiske til om 
skriftlige veiledere alene vil 
være tilstrekkelig for å tilføre 
nødvendig kompetanse og 
konsistens i praktiseringen, og 
mener derfor at det også må 
vurderes å legge veilednings-
oppgaver til et spesialistorgan.

Thomas Brandi og Ole-Andreas 
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igjen gir grobunn for ulik 
praksis.

Vi er enig med Hovland i at 
regjeringen må på banen for å 
sikre en mer forutsigbar praksis, 
og det bør snarlig utarbeides 
oppdaterte veiledere som gir 
innkjøperne føringer på hvilke 
vurderinger som er relevante 
under utestengelsesreglene. Av 
statssekretær Lars Jacob Hiims 
(H) debattinnlegg i DN 28. 
januar fremgår det at Nærings- 
og fiskeridepartementet jobber 
med å utarbeide slike veiledere. 

I debattinnlegg i DN 23. januar 
reiser administrerende direktør i 
Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland, 
flere relevante problemstillinger 
tilknyttet praktiseringen av 
utestengelsesreglene i anskaffel-
sesforskriften som trådte i kraft 
1. januar 2017.

At øverste leder hos en 
betydelig offentlig innkjøper 
åpent melder at sentrale deler 
av bestemmelsene volder 
besvær å praktisere, er bekym-
ringsfullt.

Hovland uttaler at selskapet 

må være «dømt for å bli ute-
stengt». Etter forskriften har 
imidlertid offentlige oppdrags-
givere også adgang til å avvise 
leverandører som i sitt yrke har 
begått «alvorlige feil som 
medfører tvil om hans integri-
tet» – (det såkalte «kan-skjøn-
net»). I denne sammenheng 
oppstilles ikke krav om domfel-
lelse.

Praksisen blir enda mer 
uforutsigbare for leverandørene 
om enkelte innkjøpere aktivt 
praktiserer utestengelse under 
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