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Riksbanken välkomnar den utredning som gjorts och stödjer förslaget att SCB från den 1 
januari 2015 tar över ansvaret för IMF:s datastandard i Sverige (SDDS/SDDS-plus), samt 
utses till nationell koordinator och ansvarar för Sveriges nationella hemsida.  
 
Riksbanken anser det betydelsefullt att även fortsättningsvis få tillgång till all nödvändig 
information för att följa förändringarna inom den gemensamma statistikstandarden. 
Riksbanken bör därför, och för att underlätta samordningen inom området finansiell 
statistik, utses till biträdande nationell koordinator.  
 
Vidare noterar Riksbanken den relativt korta tiden för övertagandet och betonar att det är 
viktigt att förberedelser påbörjas i god tid, samt att resurser för uppdraget säkerställs.  
 
Riksbanken ser väsentliga fördelar med att arbetet med den nationella koordineringen görs 
hos SCB. Det är fem myndigheter som i dag producerar statistik inom IMF:s datastandard; 
SCB, Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret, Konjunkturinstitutet och Riksbanken. SCB 
har erfarenheter av och är väl lämpad att driva en statistiksamordning mellan dessa 
myndigheter och bör därför vara nationell koordinator för IMF:s datastandard.  
 
Enligt IMF:s riktlinjer för SDDS-standarden uppmuntras att ett land, vid sidan om den 
nationella koordinatorn, även utser en biträdande koordinator ”alternate coordinator”. För 
att underlätta Riksbankens anpassning av den statistik inom SDDS-plus som Riksbanken 
ansvarar för, föreslås att Riksbanken utses till biträdande nationell koordinator i Sverige för 
IMF:s datastandard. En sådan roll innebär att information till och från IMF kanaliseras även 
till den biträdande koordinatorn, samt ett deltagande i samordningen av de 
statistikområden som Riksbanken ansvarar för.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Marianne Nessén efter föredragning av 
Sofia Kåhre. 
 
 
 
 
Marianne Nessén 
 Sofia Kåhre 
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