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Förslag till riktlinjer för vad som är officiell statistik
Centrala studiestödsnämnden (CSN) har inga synpunkter på utformningen av de
föreslagna riktlinjerna för officiell statistik.
CSN konstaterar att de nya riktlinjerna påverkar antalet publiceringar hos CSN
som är att anses som officiell statistik och därmed också medför administrativa
konsekvenser för myndigheten. CSN förutsätter att myndigheterna ges rimlig tid
att förbereda genomförandet av de nya riktlinjerna. De bör därför träda i kraft
tidigast 2019.

Riktlinjernas utformning m.m.
CSN anser att det är rimligt med en tydligare definition av vad som ska vara att
anse som officiell statistik och att detta uttrycks i riktlinjer. CSN har inga
synpunkter på utformningen av de föreslagna riktlinjerna.
Samtidigt är det viktigt att påpeka att de föreslagna riktlinjerna, om de införs,
kommer att leda till att fler publiceringar blir att anse som officiell statistik och att
det medför ett administrativt merarbete för de statistikansvariga myndigheterna.

Betydelse för CSN:s officiella statistik
CSN ansvarar idag för statistikområdet Studiestöd som innehåller två
produkter med officiell statistik: Beviljning av studiestöd och Återbetalning av
studiestöd.
Vår preliminära bedömning är att CSN med de föreslagna riktlinjerna
kommer att få fler publiceringar som blir att anse som officiell statistik. CSN
har två årligen återkommande uppdrag, dels att publicera en särskild
studiestödsstatistik och dels att publicera statistik över studiestödsnyttjandet
bland samtliga studerande inom olika utbildningsformer.1 Dessa publiceringar
kommer med de föreslagna riktlinjerna att vara att anse som officiell statistik.
Myndigheten publicerar även viss annan återkommande, allmäninformativ
och anslagsfinansierad statistik som eventuellt kan bli att anse som officiell
statistik, bland annat statistik om studerande utomlands och statistik över
indragen studiehjälp p.g.a. otillåten frånvaro. Dessutom kan myndighetens
årsrapport om utvecklingen av studiestöden eventuellt till någon del bli att
anse som officiell statistik.
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Att fler publikationer blir att betrakta som officiell statistik medför en viss ökad
administrativ belastning, bland annat tillkommer arbete med att ta fram kvalitetsdeklarationer, kraven på dokumentation ökar och formalia som i övrigt hör till
den officiella statistiken, ska hanteras. Därutöver tillkommer krav på att motivera
varför statistik som publiceras inte är officiell statistik, vilket också kommer att
innebära ett merarbete.
Mot bakgrund av ovanstående anser CSN att myndigheterna bör ges viss
förberedelsetid och att de nya riktlinjerna bör träda i kraft tidigast 2019.
Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åke Svensson efter
föredragning av utredare Carl-Johan Stolt. I arbetet med remissvaret har även
statistikern Olof Fraenell deltagit.
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