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MELDING OM VIRKSOMHETEN I STATISTISK SENTRALBYRÅ I 1973

1. Personale og administraijon

Statistisk Sentralbyrå fikk fra 1973 bevilget 20 nye saksbehandler -
og kontorassistentstillinger til systemutvikling 07 driftsplanlegging, til
arbeidsoppgaver ved de sentrale registre og kontroll med folkeregistrene,
til mangfoldiggjøringsarbeid, til videre utbygging av arbeidsmarkedsstati-
stikk, befolkningsstatistikk, lonnsstatistikk, industristatistikk, skog-
bruksstatistikk, fiskeristatistikk, statistikk vedrørende forurensings- og
miljøvernspørsmål og til videre utvikling av personmodeller, utdannings-
modeller og økonomiske analysemodeller. I alt hadde Byrået i 1973 bevilg-
ning til 476 fast organiserte stillinger og 2 helårsengasjementer til
ordinære arbeidsoppgaver.

Ved utgangen av 1973 var det ved Byråets Kontor for manuell data-
bearbeiding i Kårigsvinger sysselsatt i alt 107 funksjonærer, av dette 79
i fast organisere

Fra 1. mai 1973 ble det under Fagavdelingen opprettet et Bedrifts-
tellingskontor som har til oppgave A planlegge og gjennomføre Bedrifts
tellingen for gret 1974.

Byrået arbeider stadig med å forenkle manuelle og maskinelle
arbeidsrutiner m.m. både i statistikkproduksjonen og i administrativt
arbeid. En regner blant annet med å utvide bruken av standardprogrammet
for produksjon av tekstede tabeller til flere statistikkområder. Det er
laget et generelt program for utskriving av adresseslipper og adressering
av skjemaer. En har videre lagt am folkeregistrenes hullkortregistre til
magnetbånd.

I løpet av 1973 var overgangen til bruk av EDB-anlegget ved
Statens Driftssentral på det nærmeste fullført. Konverteringen av Byråets

\
programmer til det nye anlegget medførte til dels betydelige forsinkelser
og problemer.

I 1973 deltok 26 funksjonærer i Byråets introduksjonskurs for
Dye akademikere, 61 funksjonærer i introduksjonskurs for nye kontor-
assistenter og 26 funksjonærer i de obligatoriske opplæringskurs etter



1 års tjeneste. Videre tok 6 funksjonærer eksamen våren 1973 ved det fri-

villige utdanningskurs for kontorfullmektiger og -assistenter, og 10 funk-

sjonærer begynte pg det videregAeride kurt
!

,for utdanning av kontorfUllmek- ,

tiger og -aSsiStenter sdrri siaAet h8sten 197. Det ble hdldt 4 kui,s i teo-

i,etisk statistikk rded tilsammen 43 elever. Dessuten deltok i alt 64 funk-

sjonærer på forskjellige kurs utenfor Byrået i programmering for og bruk av

EDB-maskiner.

Vedlagt følger et kart som viser  Byråets organisasjonsform pr.

1. januar 1974.

2. Publiseringsvirksomhet

Byrået sendte i 1973 ut 68 publikasjoner i serien Norges offisielle

statistikk, 4 publikasjoner i serien Statistiske analyser, 1 publikasjon i
serien Samfunnsøkonomiske studier og 10 publikasjoner i serien Artikler fra

Statistisk SentralbyrA. Dessuten ble det sendt ut 4 rapporter med resul-

tater av undersøkelser utfort ved Byråets kontor for intervjuundersøkelser.'

Dette utgjør i alt 87 publikasjoner, 11 flere enn Aret for.

Videre ble det i 1973 sendt ut 237 publikasjoner med resultater

fra folketellingen 1970 i serien Statistiske kommunehefter.

I hver av seriene. Statistisk månedshefte og MAnedshefte over uten-

rikshandelen ble det som tidligere sendt ut 12 hefter. Det ble offentlig-

gjort 516 meldinger i serien Statistisk ukehefte og 348 pressemeldinger i
serien Aktuell statistikk.

Byråets bibliotek ble i 1973 besøkt av 3 037 personer. Det ble ut-

fort 8 227 referanser og ekspedisjoner og 8 212 utlån.

3. Befolknings-, arbeidskrafts- og helsestatistikk

Arbeidet med folketellingen ble i 1973 konsentrert om etterkontroll

av tellingsoppgavene og utarbeiding av kommunehefter. I løpet av gret ble

manuskriptene til nærmere 300 kommunehefter gjort ferdig. Det meste av etter-

kontrollen med tellingsoppgavene var aysluttet ved utgangen av gret. I
slutten av gret ble en del tabeller med foreløpige tellingsresultater for

hele landet og fylkene sendt ut. Tabellopplegget til to av de seks

tellingsheftene som skal gi tellingsresultater med geografiske fordelinger

for hele landet, ble stort sett fastlagt i løpet av gret. Utarbeidingen
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av et bosettingskart 01 grunnlag av resultatene fra tellingen ble påbegynt.

Det ble gjennomført fire utvalgsundersøkelser om arbeidskraft,

en i hvert kvartal. For i noen grad å erstatte den regionale sysselset-

tingsstatistikken, som falt bort med syketrygdens innlemming i folketrygden

fra og med 1971, ble det ved utgangen av januar 1973 hentet inn syssel-

settingsoppgaver direkte fra alle bedrifter i bergverksarift, industri,

hygge'  6g anleggsvirksomhet og varehandel, Erfatingene både med hensyn til

kvaliteten av oppgavene og den lange bearbeidingstiden viser at det er

vanskelig å lage en tilfredsstillende og aktuell regional sysselsettings-

statistikk på denne måten. Det ble derfor fortsatt arbeidet med planer

om andre fprmet for innhenting av sysselsettingsoppgaver inntil en 0 nytt

forhåpentlig kan finne fram til et administrativt datasystem som kan tjene

som grunnlag for regional sysselsettingsstatistikk.

Innenfor helsestatistikken ble det fortsatt arbeidet med planene

for en utbygging basert på data fra det økonomiske og medisinske informa-

sjonssystem som er under oppbygging. I løpet av året ble dette systemet

tatt i bruk av om lag 40 helseinstitusjoner, og det ble utarbeidet for-

slag til sentrale tabeller med statistiske oppgaver for belegg, ligge-

dager osv. I tilknytning til pasienttellingen 1970 ble det utfort en del

beregninger over liggetider ved ulike slag sykehus og for ulike sykdoms-

grupper. I samband med arbeidet på publikasjonen Helsestatistikk 1972

ble det laget en del nye tabeller med regnskapsstatistikk for helseinstitg-

sjoner.

4. Sosial-, retts- og utdanningsstatistikk

Planleggingen av en fortsatt utbygging av statistikken på disse

områder fortsatte i 1973. I løpet av året ble planene for et nytt opplegg

for sosialhjelpstatistikken fullført. Planleggingen har skjedd i samar-

beid med Det rådgivende utvalg for sosialstatistikk, og målet var primært
et nytt skjema som skulle vare enklere å fylle ut,og som dermed ville

sikre Byrået en raskere oppgaveinngang og mer riktige opplysninger. Opp-

gaveskjemaet til statistikken for daginstitusjoner for barn ble utvidet

med en del nye opplysninger, og statistikken ble lagt om til maskinell

bearbeiding.

I løpet av siste halvår 1973 klarte en å ta inn en del av de

forsinkelser som i noen år har preget statistikken over forbrytelser, og



en har dermed kommet ned i en publiseringstid på fire måneder for kvartals-
oppgaver. Arbeidet med en oversiktspublikasjon på feltet kriminalitetsstati-
stikk ble påbegynt, og en regner med at  publikasjonen vil vare trykningsklar
i løpet av 1974.

Innenfor utdanningsstatistikken gikk en over til i hente inn opp-
lysninger til statistikken over  lærere fra Kirke- og undervisningsdeparte-
mentets sentrale tjenesemannsregister for skoleverket. Tidligere fikk en
opplysningene fra de kommunale skolestyrene.

For statistikken over elever i gymnas pr. 1. oktober 1973 kunne
også oppgavene for første gang hentes inn fra sentralt hold (Gymnasrådet).

Det ble foretatt en del planlegging med sikte på i forbedre
aktualiteten i statistikken for universiteter og høgskoler. Byrået kom
med i et samarbeid mellom de høyere  lærestedene som tar sikte på å sam-
ordne rutinene for registrering av studenter.

For i imøtekomme behovet for regionalstatistikk og større aktua-
litet, ble det våren 1973 utarbeidet fylkes- og kommunetall over avsluttet
grunnskole-, folkeskole- og framhaldsskoleutdanning.

Utbyggingen av individualstatistikken til også å omfatte påbegynt
utdanning ble gjennomført for skoleslagene fagskoler i landbruket og
Forsvarets skoler. For de andre skoleslag måtte omleggingen utsettes i

ett år, men planene er klare for en oppstarting fra høsten 1974.

5. Annen personstatistikk

På området inntektsstatistikk ble det foretatt en  undersøkelse av
legers og tannlegers inntekter i 1971.

Innenfor lønnsstatistikken ble det utarbeidet en ny statistikk for
ansatte i helsevesen og barneomsorg.

Datainnsamlingen til Forbruksundersøkelsen 1973 ble aysluttet i
løpet av Aret. Innsamlingsarbeidet gikk tilfredsstillende og bearbeidingen
av materialet er satt i gang. Fra årsskiftet 1973-74 ble løpende forbruks-
undersøkelser startet opp. Undersøkelsen for 1974 omfatter i tillegg til
et generelt utvalg på 1 500 familier, et utvalg på 700 barnerike familier.
Etter oppdrag fra Kirke- og undervisningsdepartementet gjennomføres for
undervisnings/ret 1973-74 en forbruksundersøkelse blant studenter og skole-
ungdom.



I samband med Levekårsundersøkelsen gjennomføres en intervjuunder-

søkelse for a kartlegge folks levekår. Intervjuarbeidet startet i november

1973 og vil bli ferdig i mars 1974.
Etter oppdrag fra Kommunaldepartementet gjennomfører Byrået en

boforholdsundersøkelse. Opplysningene ble samlet inn i mars-april 1973

fra et utvalg på 4 500 husholdninger.
Intervjuarbeidet i forbindelse med en undersøkelse om folks flytte-

motiver ble aysluttet i mars 1973. Undersøkelsen ble utført etter oppdrag

fra Kommunal- og arbeidsdepartementet og Distriktenes utbyggingsfond og i

samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning. Hovedresultater

fra undersøkelsen forelå i 1. kvartal 1974.
Arbeidet med yrkeshistorieundersøkelsen etter oppdrag fra Insti-

tutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning (INAS) ble avsluttet som-

meren 1973. Undersøkelsen tok sikte på  å kartlegge yrkeshistorien m.v.
for menn født i 1921, 1931 og 1941.

Bearbeidingen av tidsnyttingsundersøkelsen 1971-72 har pågått i

1973. Det ble utarbeidet et opplegg til to NOS-publikasjoner. Det er også
arbeidet med et opplegg til en analyse av resultatene fra tidsnyttings-
undersokelsen.

I tillegg til en større lytter- og seerundersøkelse i februar 1973

ble det gjennomfort tre undersøkelser etter oppdrag fra Norsk Rikskring-
kasting, 611 i samband med stortingsvalget, gn i samband med et ballett-
program i november og gn undersøkelse i samband med programmene julaften.

Resultatene fra februarundersøkelsen er publisert i rapport nr. 24 . og 25,
og fra stortingsvalget i rapport nr. 26 fra Kontoret for intervjuundersøkel-
ser.

Statistikken over Stortingsvalget 1973 kom ut med den første pub1A-
kasjonen med hovedresultater i november. Umiddelbart etter stortings-
valget ble det foretatt en intervjuundersøkelse der det ble nyttet samme
utvalg som ved EF-aystemmingen med et tilleggsutvalg for nye stemmebe-
rettigede. De første resultater fra utvalgsundersøkelsen ble sendt ut i
desember,

Etter oppdrag fra Televerket startet planleggingen av en under-
søkelse for å kartlegge framtidig bruk av nye teletjenester.

For Statens tobakkskaderåd ble det i november 1973 gjennomført
en røykevaneundersøkelse.



6. Forskning og analyse vedrørende sosiale og menneskelige forhold

løpet av 1973 er det utført en del analyser av resultatene fra
Byråets siste regionale befolkningsframskrivinger. Arbeidet har fort til
at en har kommet på sporet etter en del uheldige sider ved den  nåværende
metodikk for 4. behandle flyttinger mellom kommunene. Et arbeid med sikte

på å utvikle en mer hensiktsmessig inndeling av landet i prognoseregioner

ble satt i gang i slutten av gret. Det er oppnevnt et rådgivende utvalg
for dette arbeid, og et forslag til inndeling i primære prognoseregioner
vil i 1974 bli sendt fylkenes utbyggingsavdelinger til uttalelse. Arbeidet
med en kvalitetsanalyse av datagrunnlaget for flyttestatistikken ble av-
sluttet i 1973.

Det arbeid med å analysere folks motiv for å flytte, som begynte
i 1972, fortsatte i hele 1973. I 1973 har en fullført datainnsamlingen og
arbeidet med tilrettelegging av data for tabellpublikasjon og analyse.

Arbeidet med å utvikle bedre metoder for valg av fruktbarhetsfor-

utsetninger for befolkningsframskrivingene fortsatte gjennom hele 1973.
De metoder som det her arbeides med vil få betydning både for de regionale
og de landsomfattende framskrivinger.

To analyser av dødelighet (dødelighet og ekteskapelig status og
dødelighet og yrke) ble aysluttet i løpet av 1973. Det er også arbeidet
med analyser av dødelighetsutviklingen og dodsårsaksmonsteret i perioden
1951-1970.

Etter hvert som resultatene fra Folketellingen 1970 har kommet,
har den kommuneklassifiseringen som ble utarbeidet i 1972 blitt ajourført

og vurdert. Dette arbeid ble aysluttet i 1973.
Arbeidet med a forbedre befolkningsframskrivingene og databeredskapen

over befolkningsforhold har blitt, og vil i 1974 bli ytterligere dokumentert
gjennom en rekke arbeidsnotater og artikler.

På området arbeidskraftanalyser har en vært opptatt med å forbedre
metoder som nyttes for å beregne totaltall ut fra de kvartalsvise arbeids-
kraftsundersøkelser, som hentes inn på utvalgsbasis. Dette arbeidet vil
bli fort videre i 1974, og det vil samtidig bli foretatt en ytterligere
vurdering og analyse av de kvartalsvise undersøkelsene.

I løpet av 1973 har det vert foretatt en del analyser av kvinners
yrkesdeltaking. Også dette arbeidet vil fortsette i 1974.

Arbeidet med en oversiktspublikasjon for data om sosiale forhold,
med vekt på utviklingen ever tid, pågikk gjennom hele 1973. Publikasjonen



vil best& av tabeller og figurer med kommentarer som vil lette tolkingen
og forståelsen av de tall som legges fram. Publikasjonen vil få tittelen
Sosialt utsyn og komme ut i 1974.

Et prosjekt med sikte på å utvikle et system for sosiodemografisk
statistikk (SSDS) har fortsatt i 1973. Det har vart lagt særlig vekt på
a utrede en del grunnleggende begreper og sammenhenger i systemet. Ar-
beidet med Sosialt utsyn har i denne sammenheng gitt nyttige erfaringer.

Utviklingsarbeidet med en modell over personers overgang mellom
utdanningsformer, fortsatte i 1973. Prosjektet ble imidlertid noe hemmet
av enkelte EDB-tekniske vanskeligheter.

I forbindelse med forsknings- og analysearbeid på de områder som
er nevnt ovenfor har det i 1973 blitt utført flere metodestudier i til-
knytting til innsamling, bearbeiding og utvalg av statistiske data. I den
interne serien Metodehefter er 7 hefter utgitt i 1973.

7. Regional- og miljøstatistikk

Utbyggingen av regionalstatistikken ble i 1973 konsentrert om to
nye statistiske serier, nemlig Statistiske fylkeshefter og Nye distrikts-
tall. Ved årsskiftet var planene klare for utsending av det første fylkes-
hefte (Østfold), og serien Nye distriktstall som kommer ut med ett hefte
i måneden for hvert fylke, startet i januar 1974. Nye distriktstall gis
ut med økonomisk state fra Miljøverndepartementet og vil bringe aktuelle
kommune- og fylkestall fra den offisielle statistikk så snart de fore-
ligger. I slutten av året ble det i samarbeid med Miljøverndepartementet,
fylkenes utbyggingsavdelinger og Byrået startet opp en serie med lokale

møter i fylkene for å drøfte behovene for en videre utbygging av regional-

statistikken.

I løpet av året ble det satt i verk en kartlegging av hva som

finnes av data med sikte på planlegging av en publikasjon for miljøstati-

stikk.

8. Næringsstatistikk

Den siste av tabellpublikasjonene fra jordbrukstellingen 1969
(hefte VII) ble gitt ut i 1973. Dessuten ble det første av analyseheftene
fra tellingen (Alders- og yrkeskombinasjoner i jordbruket) sendt ut.
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Analysehefte 11 (Driftsformer i jordbruket) er under trykking. For det
tredje analyseheftet (Produksjonsutviklingen i jordbruket) pågår manuskript-
arbeidet. Det forberedende arbeid med Hagebrukstellingen 1974 ble satt i
gang i løpet av året.

Det ble i 1972 gjennomfort en spesialundersøkelse av arbeidskraften
i jordbruket og arbeidsdagens lengde. Resultatene  vedrørende arbeidskraften
ble publisert i august 1973. Oppgavene over arbeidsdagens lengde er under
arbeid. Resultatene vil foreligge i 1974.

1973 ble det satt i gang en spesialundersøkelse som gjelder for-
bruk av trevirke på gårdene.

Resultatene av en utvalgsundersøkelse over småviltjakten og en
jegerstatistikk basert på de løste vilttrygdavgiftskort ble publisert i
begynnelsen av 1973. Begge undersøkelser var forstegangsundersøkelser som
gjaldt jaktåret 1971-72. For jaktåret 1972-73 er de tilsvarende statistik-

ker under arbeid.

Resultater fra en ny løpende statistikk over driftsutgifter i

skogbruket (året 1971) ble publisert i juni 1973. Statistikken for 1972
var under arbeid ved årsskiftet.

Arbeidet med Fiskeritellingen har stort sett fulgt de oppsatte
tidsplaner. Det første heftet med tabeller fra tellingen ble sendt ut i
1973, og hefte 11 var under trykking ved årsskiftet.

Resultatene fra en undersøkelse om matfiskoppdrett i 1971 ble
publisert sommeren 1973. Et rådgivende utvalg med representanter for de
ulike interesserte institusjoner er satt ned blant annet for å vurdere det
framtidige ansvar for denne statistikken. Det forberedende arbeid med sikte
på at Byrået skal overta ansvaret for publikasjonen Fiskeristatistikk

(som nå utgis av Fiskeridirektoratet) har fortsatt.
En større omlegging av industristatistikken er blitt gjennomført

fra Of med 1972. Omleggingen har det første året vært arbeidskrevende og
har midfort en del forsinkelser i bearbeidingen. Publikasjonen Industri-
statistikk vil etter omleggingen bli utvidet og mer få karakter av en
statistisk årbok for industrien. Den vil inneholde flere opplysninger enn
tidLgere.

Også Bygge- og anleggsstatistikken og Elektrisitetsstatistikken
for 1972 er betydelig utvidet og lagt om i samsvar med omleggingen av
indastristatistikken. Forberedende arbeid til en mer omfattende energi-
statistikk ble satt i gang i løpet av gret.



Innenfor varehandelsiatistikken ble det arbeidet med planlegging av

en innkjopsstatistikk.
Regnskapsstatistikka ble for 1912 utvidet til å omfatte alle

industri-, bergverks- og enbshandeldibi4etak med over 50 ansatte. For
industri og bergverk dekker nå statistikken om lag 70 prosent av syssel-
settingen. Det utarbeides egne publikasjoner for engroshandel og for
industri og bergverksdrift • I løpet av året har det vært arbeidet med en
koordinering av Byråets skjema til regnskapsstatistikken og regnskaps-
skjemaene til Skattedirektøren og Prisdirektoratet.

Innenfor samferdselsstatistikken ble det gjennomfort en ny lastebil-
telling. Videre ble en telling over kjøring med drosje en uke i oktober

1972 bearbeidet i løpet av året. Høsten 1973 ble det utført et omfattende
arbeid med oppretting av et register over kaianlegg som grunnlag for en
ny havnestatistikk.

9. Annen økonomisk statistikk

De første skjemaene til en ny såkalt konjunkturbarometerundertokelse

ble sendt ut i desember 1973. Den første undersøkelsen har karakter av en
prøveundersøkelse og første ordinære undersøkelse vil omfatte 1. kvartal

1974.
En undersøkelse om eie og bruk av personbil ble satt i verk våren

1973. De første resultater av undersøkelsen ventes å foreligge i 1974.

10. Nasjonalregnskap

Første fase av omleggingen av nasjonalregnskapet etter retnings-
linjene i Flits nye internasjonale standard er aysluttet og tall etter
det nye system ble første gang offentliggjort i 1. kvartal 1973. De nye
nasjonalregnskapstallene avviker betydelig fra tidligere publiserte tall,
og det er nedlagt et omfattende arbeid i intern dokumentasjon for å rede-
gjøre for endringen i den nye standard.

Det pågår fremdeles arbeid med a forbedre kvaliteten av tallene
og med i forbedre beregningsteknikken. Arbeidet med å utvide nasjonal-
regnskapet med tall for inntektsarter og finanstransaksjoner er fort
videre, og det er også arbeidet med utbygging av prisstatistikken for å
bedre beregningene av nasjonalregnskapstall i faste priser.
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11. økonomisk analyse og forskning

Ressursene til skatteforskning har, som i tidligere gr, for en vesent-
lig del gått med til konsultasjoner og beregningsoppdrag for Finansdeparte-
mentet, Stortinget, offentlige komiteer og private organisasjoner m.v.
Oppdragene har tidvis hatt et slikt omfang at de har fort til forsinkelser
i framdriften av de regulære forskningsprosjekter. En ajourført utgave av
Aktuelle skattetall ble sendt ut i serien Artikler. Arbeidet med en ny og
vesentlig utvidet utgave av Det norske skattesystem til avløsning av 1967-
utgaven har fortsatt og ventes aysluttet i 1974. Arbeidet med analyse av
foretaksskattleggingen ble satt i gang. To Arbeidsnotater med foreløpige
resultater er hittil aysluttet. Det ene  redegjør for beregning av bruker-
prisen på realkapital, hensyn tatt til skatte- og ayskrivningsregler. Det
andre gir en kortfattet analyse av utviklingen i selskapsskattene i de
senere gr. Et par prosjekter innen feltet personskattlegging ble også fort
videre. Således ble arbeidet med en revidert og ajourført utgave av et
regneprogram til analyse av fordelingsvirkningene av endringer i skatte-
lovens inntektsbegrep dokumentert som Arbeidsnotat. Arbeidet med et opp-
legg til samtidig analyse av den direkte og indirekte personskattlegging
fortsatte. Det ble også arbeidet videre med historiske analyser av ut-
viklingen i de direkte skatter på basis av skattemodellen i MODIS IV.
Rapport med resultater ventes å foreligge i løpet av 1974.

Det ble i 1973 i samsvar med arbeidsprogrammet publisert ni måned-

lige konjunkturoversikter. Analysegrunnlaget for Norgesavsnittet i over-
siktene er bedret som folge av tilgang på flere sesongkorrigerte serier
(se nedenfor). økonomisk utsyn 1973 fikk om lag samme omfang som året for,
dvs. om lag en fjerdedel mindre enn det som har vært vanlig de siste årene
for 1972. Under prosjektet Konjunkturhistorie 1955-1973, som særlig har
til formål å belyse hvordan norsk økonomi påvirkes av konjunkturimpulser
utenfra, er storparten av datainnsamlingen nå fullført. Gjennom arbeidet
med dette prosjektet har en fått et bedre grunnlagsmateriale for å lage
flere sesongkorrigerte serier til bruk i den løpende konjunkturanalysen og
til å forbedre eldre sesongkorrigerte serier.

En ny utgave av den økonomiske modell MODIS ble brakt i operasjonell
stand i juli 1973 og fikk betegnelsen MODIS IV. En forbedret versjon
basert på regnskapstall for 1972 ble fullført til 1. november. Denne ver-
sjonen ble første gang brukt til beregninger forut for kroneoppskrivingen
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i november 1973. I desember ble det gjennomfort to nye beregningsomganger
med særlig vekt på å studere konsekvensene av oljevirksomheten i Nordsjøen
fram til 1978. Den nåværende versjon av modellen tilfredsstiller stort sett
de brukerkrav en har tatt sikte på å oppfylle. Sett fra et brukersynspunkt
har overgangen fra MODIS III til MODIS IV, bortsett fra forsinkelser, skjedd
uten store problemer. Den store vekt som har blitt lagt på en bruker
orientert utforming av input- og outputsystemet for modellen, ser ut til i
ha gitt resultater som ventet. En forutser en relativ intensiv utnytting
av modellen og regner med at den vil få et noe større anvendelsesområde
enn den tidligere utgave av modellen. En tilrettelegging av MODIS IV for
Beregningsutvalget for inntektsoppgjoreneer i det vesentlige gjennomført
til erstatning for den tidligere bruk av PRIM.

PA kontrakt med Finansdepartementet, økonomiavdelingen, har det
vært arbeidet med å øke brukereffektiviteten av modellen og med etterprøving
av modellens kvalitet. En rapport om bruk av terminal for input til
MODIS IV er oversendt til departementet.

En analyse av historiske prisdata fra 1960-grene fra nasjonalregn-
skapet er aysluttet, og en publikasjon i serien SOS er under trykking.
Prosjektet har tatt sikte på i etterprøve en del av de grunnleggende for-
utsetninger om prisatferd som nyttes i Byråets økonomiske modeller.
Modellen PRIM har vært brukt ved beregninger for Det tekniske beregnings-
utvalg for inntektsoppgjørene. Arbeid pågår med å knytte modellene MODIS
og PRIM nærmere sammen. Analyser av stabiliteten i kryssløpssammenhengene
er aysluttet. Resultater foreligger i serien Arbeidsnotater.

Et arbeid som behandler forsøk på å estimere makro-konsumfunksjonen,
er aysluttet og vil bli publisert i serien Artikler. Et annet arbeid om
konsumentatferd vil komme i tidsskriftet European Economic Review. Det
har ellers vært arbeidet med problemer av okonometrisk-metodisk art (bl.a.
foreligger et arbeid om identifikasjonsproblemene i okonometrien i serien
Arbeidsnotater) og med problemer knyttet til beregning av prisindekser for
nye skip.
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