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FORORD

Statistisk Sentralbyrås langtidsprogram fra og med 1965-1970 er gitt

ut i serien Arbeidsnotater. De tidligere programnotater ble ikke gitt ut i

noen serie og er derfor lite tilgjengelige i dag.

Det fOrste langtidsprogram som ble utarbeidd i 1949 og gjaldt

perioden 1950-1955, har hatt særlig stor betydning for Byråets senere utvik-

ling. For a gjøre dette programnotat lettere tilgjengelig, er et begrenset
restopplag av notatet heftet inn og gitt ut i serien Interne notater.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8.september 1980

Petter Jakob Bjerve



Statistisk Sentralbyrå
Oktober 1949.
Revidert utgave november 1949.	 Fbrtrolitc.

Arbeidet i Statistisk Sentralb å i tiden framover.
Av.

Petter Jakob Bjerve

L.
 Noen innlednin smerknader..

tløpet av de siste ti-tyve årene bar. det:foregAtI
en utviding dit oTlegging i bruken av den offentlige s'tatistikk
som har fått og vil komme til å få viktige konsekvenser for

- kravene til statistikken. Dette henger dels sammen me4 at det
oftentlige har grepet mer og mer inn i det okonomiske:li,v og
dels henger doi sammen med kvantifiseringen av de okomomiske
analysemetodene.

Langt storre grad enn tidligere blir statistikken
nå brukt som et analytisk verktøy ved losningen av de okonomiske
og sosiale preblemer som statsmaktene stAr overfor. SwArlig

- gjelder dette tenøkonomiske politikk der utvidingen 6g omleg-
gingen i brukqh.i:IN statistikk har fått sitt mest konk. ete u :t-

trykk iIIIII2pgialialLttt. - På dette viset har tallene fra
handelsstatisi,.ikken, produksjonsetatistikken osv. Vitt en*sentral
plassjoAde it.offentlige ordskiftet og i droftngep av økono-
miske problémv: innenfor statsadministrasjonen. Slike tall følges
.spent fra	 år, fra måned til mâned, ja, enkelte fra dag

.til dag, og e4 bestemt utvikling i tallene kan lede tIl avgjor-
. elser som betfr millioper vunnet eller tapt for landet.

1 mne utviklingen har okt kravene til den offenTtlige .

statistikk. bet er. nå foi det forste mer enn noen galig for . nød
vendig at stristikken blir 'hentet	 og bearbeidd 1rtig, ikke .

minst fordi forholdene i etterkrigstiden har skiftet så sterkt
fratid tii-tid. En rak statistikk har alltid vært et nskemål,
.men i dag er .den på flere områder så A si et .nødvendig vilkAr
for at det kan . fores en rasjonell økonomisk politikk. For det	 •

- andre har kravet om fullstendighet dels fått større betydning Og
dels en noe annen mening enn	 Nåiii.for eksempel analyse-

\metoden går:ut på å stille importtall, .eksOrttall produksjons-
- konsuintall og:investeringstall opp imot ImerlAndre og når .



-
analysbn gjelder hele Norges økonomi, er det ikke nok A ha
produksjonstall bare for de største bedriftene •log for de

viktigste næringsgruppen€ og bransjene. Statistikken må da
legges opp slik at den enten direkte gir totaltall for alle
bedrifter og for hver eneste næringsgrupp6 og bransje eller

slik at den gir det best mulige grunnlag for å iDe. 1 slike

totaltall. Det viktigste er for så vidt ikke at alle bedrifter

eller personar telles, men at oppavene . baiir hentet inn fra et

slikt utvalg av dem at totaltall kan beregnes med tilstrekkelig

nøyaktighet. Endelig er det for det tredje blitt stadig mer

nødvendig å standardiere de statistiske omgrep og inndelinger
og â gjøre dette slik.at omgrepene henger best mulig sammen med

hverandre logisk sett. Når statistikken, som i dag, blir brukt
i analyser der tall. fra en rekke ulike områder blir stilt

relasjon til hverandre på en ganske bestemt . måte, er det tying-

ende nødvendig g, definere de statistiske omgrepene som tallene

gir uttrykk for på en slik måte at vi får den best mulige

logiske sammenheng i dem.
Disse tre kravene til statistikken: .raskhet, full-

stendighet og logisk samordning må det legges særlig vekt på
under arbeidet med den offentlige statistikk i tiden framover.

Dette kommer også til uttrykk i de folgende avsnitt som omfatter:
IIå Aktualiseringen av statistikken.
IIi.Fullforingen av nye undersøkelser som er satt i gang.
14. Nye undersøkelser som er under planlegging

Samordning av den offentlige statistikk,

vie Veksten i Byråets arbeidsmengde.
, VII.Personale og administrasjonen.
VIII.Organisering iv en Avdeling for Apnomiske og sos_Mt-e

undersøkelser.
Ix. Sluttmerknader.
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ILAktualiserima_av statistikken

Forholdene under krigen förte til at Byråets statis-
tikk ved frigjöringen lå en god del tilbake på flere områder.
Byrået tok derfor sikte på snarest mulig å hente igjen det for-

sömte, slik at statistikken på ny kunne koTme ut, like hurtig
som för krigen. Dette arbeidet med å aktualisere statistikken
ble imidlertid vanskeliggjort av flere grunner, först og fremst

mangel på kontorlokaler, knapphet på kvalifisert sekretærhjelp
og til visse tider av året ggs li mangel på assistenthjelp. Dess-
uten ble det etterhvert stilt store krav til Byrået om ut-
bygging av den eksisterende statistikk på en rekke områder og
om igangsetting av nye undersbleiser, noe som også måtte for-
sinke arbeidet med å aktualisere statistikken. Trass i dette
er Byrået nå langt på vei mot det mål som det er naturlig A

sette seg i förste omgang, nemlig Akunne legge fram stati-
stikken like hurtig som normalt för krigen.

Når vi skal undersöke	 stor ust.ekning stati-
stikken i dag blir lagt fram like hurtig som för krigen, må vi
skille mellom tre grupper av publikasjoner, nemlig månedsstati-
stikken, den årlige statistikk og',staistiske publikasjoner
som blir gitt ut med lengre mellomrom enn Amt.

Når det gjelder månedsstatistikken, kommer leveom
kostningsindeksen, engrosprisindeksen og månedsstatistikken
over private aksjebanker.og sparebanker ut like hurtig som de
gjorde f6r krigen.

Statistiske Meddel,§er.har. 	 inntil nylig vært,
forsinket, men fra og med oktiobeynummeret vil denne publika-
sjonen på ny komme ut regelmessig en gang hver måned, for-
håpentlig i midten av månederv.--Når det har lyktes A få en

muntlig avtale med GrOndahl.38c Sön om dette, skyldes det först
og fremst at Byrået for å letfe—trykkingen bar samlet störste-

,
delen av talloppgavene i et særskilt tabellwDrk. Trykkingen
av dette tabellverket skal foregå etter en .bcstpm,Ctidsplan.
En tilsvarende avtale har det ikke wart mulig A fg for artikkel-
stoffet til publikasjonen. Apette stoffet,m(; derfor settes og

trykkes uavhengig avtidsplanenfor tabellvert. Det er bare de

artikler som er ferdig oppsatt og lest korrektur på den 25. i
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hver måned som kan komine med i det folgende månedsnummer av
Statistisle Meddelelser. Risikoen ved denne ordningen er

at trykkeriet kan utsette trykkingen av artikkeistoffet enda-
lenger enn tidligere, men Byrået har funnet det forsvarlig å
ta denne risikoen.

Månedsindeksen over industriproduksjonen kommer i dag
fra 10 til 14 dager senere enn for krigen. Dette skyldes ikke
at arbeidet i 4r -Aet med utrekningen av indeksen går senere,
men at det er vardke.ligere A få oppgavene inn fra oppgavegiverne
Byrået har i lengre tid arbeide . på å få framskyndet oppgave-
givingen, og•clet er håp ouL .at en etter hvert vil kunne redusere
forsinkelsen.

•	 Nest forsinket av månedsstatistikken er publikasjonen
"Vareo.nsetningen mgd utlandet". Denne ble l'or krigen fullført
i manuslaiipt allerede l2 dager etter utløpet av måneden, og
tre dager deretter, dys. i niidten-av måneden, forelå den trykt.
I dag blir . manuskriptet fedig ca. 25-30 dager.etter utgangen
av q4neden, og trykkingen tar hele tre uker. Trykkingstiden
er dessverre noe som Byrået ikke har herredømme over, men en
arbeider stadig for 4 få den redusert. Nhr det gjelder den
lengere tid som blir brukt til å utarbeide publikasjonen i By
rået, skyldes denne forsinkelse dels at en l etter oppdrag fra
4andelsdepartementet, i tillegg til den vanlige bearbeidingen
nå også grupperer materialet etter visse andre kjennetegn, f.eks

lisensens art og innvilgelsesår; dels skyldes forsinkelsen at
4ublikasjonen nå inneholder 3 -4 ganger så mange nye talloppgaver
hvar,måned som for krigen t delvis kom113r den av at kontrollen
og gjennomgåelsen av materialet ar bedelig mer nøyaktig enn
for, og delvis skriver forsinkelsen seg fra at det nå r vanske-
ligere A få personalt t11. å arbide overtid under-toDpbelast-
ningstiden. Byrået regner imidlertid med at at etter hvert

til lykkes å redusere bearbeidingstiden for mAnedsstatistikken
over''Vareomsetrlifnipn med titiandet".

For 4 kunne gi opplysnin8er om visse hovedtall for
importen og eksporten på et tidligere tidspunkt enn det er mulig
gjennom den trykte publiklsjon, har Byrået i de senere



år sendt ut en stensilert forhåndsmelding om vareomsetningen

med utlandet. Etter en forsinkelse i sommer vil denne fra og

med nestemåned på ny bli sendt ut ca. 20 dager etter utlöpet'

av hver maned. Dessuten arbeider Byriiet med g legge opp visse.

forelöpige beregninger av den totale eksport og den totale im

port. Dersom det viser seg at feilene ved disse bregningene

ligger innenfor rimelige grenser, vil Byrået gi slike fore-

löpige tall 10 dager etter utlöpet av måneden til interesserte

innen Oministrasjonen. SpörsmLlet om hvgrvidt slike tall skal

bli publisert for en videre krets er det uråd å ta stilling til

för en har eksperimentert med berczningone gjennom et lengere

tidsrom.

For a gi et inntrykk av 1 .tvor hurtig den Arlige ft„ati-

stikk kommer ut i dag sammenliknet med för krigen, har en på

side . 6 for hver årspublikasjon gitt opp 1) den siste årgang

som hadde kommet ut trykt ved utgangen av 1939 sammen med den

dato da publikasjonen forela trykt, 2) den siste årgang som var

kommet ut tr: .t pr.31/10 -1949 sdmmen med datoen da den var trykt

og 3) den sise årgang som allerede er ferdig eller som ventes

ferdig i manu.mri -ot sammen med datoen. da manuskriptet vnr eller

sannsynligvis vil bli ferdig.

Sammeniikner vi kolonne 3) og 2), finner vi at de

publikasjoner som var kommet ut trykt pr.31. oktober i år, alle

sammen var minst et. år forsinket sammenliknet med situasjonen i

1939. Mn en slik ammenlikning gir ikke et riktig bilde av

hvor snart publikasjönen blir ferdig ra Bvrets 	fordi
trykkingen i dag tar så mye lengere t7u. enn för krigen. Pr.31.
oktober hadde Byrået hele 11 publikasjpner under trykking og

1.1ailukriptone til disse publikasjonene er levert inn for lang

tid siden. .Let beste ville derfor wr A sammenlikne de tids

puhkter da manuskriptene blir ferdig fr Byråets hand i dag med

tidspunktene da de ble ferdige för krigen, men i mangel av de

4stnevnte oppgavene md en sammenlikne utgivingstidspunktene

för*rigen med tidspunktene for fullföringen av manuskript fra

Byraetsiihnd i dag. SA kort som trykkingstiden var for krigen

gjär en ikke særlig stor feil ved på denhe maten A sammenlikne

oppgavene i kolonne 3) med oppgavene i kolonne 1) på side 6

En silXsammenlikning viser at de fleste årlige
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. publikasjoner allerede . i dag blir ferdig i inal....2..trit fra 	 -
Byråets hånd praktisk talt like hurtig som förkrigen, og der-
som den arbeidsplanen som kolonne 3) gir uttrykk for holder, 	 •

vil manuskri tene til alle års ublikas'onene fra Statistisk
Sentralb rå kunne ventes å bli . a'our allerede u:4A vårparten,. *
neste år, eller i alle fall innen sommeren 1950(. Ylen skal
denne planen kunne.gjennomiörbs, er det nödvendig A pette inn
ekstraordinært stort' rsonale på arbeidet med de steistikkene
som hittil har ligget lengst tilbake v först og fremst t,lektrisi-

tetsstatistikken 'produksjonsstatistikken for industrien, skips-

fartsstatistikken:dk statistikken over dd kommunale finanser.
SA viktig som diste statistikkene er som grunnlag for plan-

leggingen av deia'ökomiske politikk, er det av stor betydning

at forsinkelsen6 blìi gjenhentet så fort som mulig. Men en må

være merksam på ;atinår . en skal hente igjen slike forsinkelser

på kort tid, vil det bli mindre arbeidskraft til overs for

andre ae4eidsopp6ver , f.eks. for forbedring av den löpen .de

statistikt pg for utvidinger av statistikken til nye områder.
Byrået står aq..r overfor et valg, et valg maim A . konsentrere

seg om a bringt, statistikken ajour .på relativt kort tid og
forbedre statistién og utvide den .41 nye områder. En har

funnet det riktivt at det 1 de förste månedene framover blir
lagt relativt størst vekt på arbeidet med A aktualisere stati-
.0ikken og å fullförede engangsundersökelser som er igang.

Konsekvensen av dette ó.r at nye undersökelser som er under

planlegging må utsta i tilsvarende lengre tid.
•

blik s oner som blir ut •tt av Stati ta   f EI 	•!.	 Alf  

enn 4 ret.

Navnet på publikasjonen

DOdelighetstabeller for et norske folk... 11010111...4
PiSkeritellifig**, *0 • • •• ••• ••• .• • • • •••••• • • •• •• •• •
Folketellingen i

41usdyrproduksjonen... • . • ..• • • • • • • • • • .• • • • • ..• • • • • • •
Hushoidningsunderokelsen.••••••••••••••••••••••••
Hogst av tømmer og iNd i årene.1936/37
Jordbruksteilingen av 20. juni
Kommunevalgt3ne og ordførervalgene. . . • ••
-Kystflåten. 0000,00404■0410.404,16414kOMOss44104010#000
Norges sivile, geistlige og rettslige inndeling...

x) 2. hefte 1946 'ferdig t manuskrtplt des. 1949
3-9. "	 u	 u	 u	 '1950.

Ferdig i manuskript

4,40.

1948,lhosten 1950
1946,1.heft6"5/7-1949
1946/47 	 des. 1949
1947/48 des. 1949

mini 1950ire

1949,1.hefte
1947
1948

1948-

juni 1950
aug. 1948
des. 3.4.9
1950
nov. 1949



Ovenfor er det satt opp en liste over publikasjoner
som blir utgitt av Statistisk Sentralbyrå med lenger mellomrom

enn året, og for publikasjoner under arbeid er oppgitt det tids-

punkt da de kan ventes å bli ferdig i manuskript.
Jorbrukstellingen av 20. juni i år går etter samme

tidsplan som jordbrukstellingen av 1939. Derimot har resultat

ene av folketellingen 1946 dessverre blitt betydelig forsinket,
first og fremst på grunn av vansker med A skaffe kontorlokaler
i den förste tiden, noe som förte til at bearbeidingen av
materialet ikke kunne komte i gang tidsnok. Det vil bli lagt
stor vekt på å unngå en liknende forsinkelse av neste folke-
telling i 1950. Byrået regner med at det ved hjelp ay moderne
maskinutstyr og et större personale enn ved tidligere tellinger,
vil være mulig A få tallbearbeidingen av folketellingen 1950
avsluttet i löpet av et par år oi at resultatene kan legges fram
umiddelbart deretter. En undersöker også mulighetene for 4
kunne legge fram visse forelöpige resultater enda tidligere.
Når det gjelder de övrige publikasjoner som er nevnt på side
7,	 er det vanskelig 4 si hvorvidt de er forsinket eller ikke,
da vi ikke har noe brukbart sammenlikfiingsgrurnlag.
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III.Fullførin-en av n e undersøkelser som er satt
	

an

Byråetjhar etter b1gen utvidd sitt virkeområde til

en rekke nye feltOr av statistikken, og dette arbeidet vil nå

etterhvert modnes' i. form av nye publikasjoner. I dette avsnittet

vil det for område etter område bli gjort greie for de nye

undersøkelsene som er satt i gang og når en kan vente at de vil

bli ferdige fra Byråets side.

Når det.gjelder jordbruksstatistikken, vil Byrået
innen utgangen av året ha avsluttet enundersøkelse over stør-

reisen av husdyrproduksjonen i 1946/47. Ellers vil i de nærmeste*

par årene hovedvekten bli lagt på bearbeidingen av oppgavene til

jordbrukstellingen av 20. juni då. Det er godt håp om at arbeids-

planen for denne tellingen vil holde trass i at oppgavene denne
gangen er kommet noe qp. nere inn enn i 1939. De forste foreløpige

resultater av jordbr'ukstell*ingen vil bli lagt fram vod juletider.
De endelige resultater vil bli offmtliggjort i 3 publikasjoner

slik som ved tellingen - i 1939. Det forste heftet, som vil omfatte

areal, husdyrhold m ..v„ tar Tlyrät sikte på å få ferdig i juni

1950. Hele undersøkelsen vil bli avsluttet i løpet av 3 år,dvs,

at dem vil være ferdig en gang i midten av 1952.

Også for skogbruket er nye undersøkelser i gang. Det

arbeides med en oversikt over hogsten av tommer og ved for hvert

driftsår fra og med 1936/37 til og mid 1945/46. Talloppgavene

vil bli gitt herredsvis. Publikasjonen vil trolig bli ferdig fra

Byråets side til vAren. Videre arbeides -rdet med en undersøkelse

av arbeidsprestasjonene ved hogst og kjøring. Det bla for drifts-

året 1948/49 hentet inn oppgaver over arbeidsprestasjoner, for-
tjeneste, værforhold 0.1. Tilsvarende oppgaver blir hentet inn

for driftsåret 1949/50 . . Oppgavene for driftsåret 1948/49 viste
seg ikke A være helt tilfredsstillEnde, men en håper at det vil

lykkes å få bedre svai. for driftsAret 1950/51.

Når det gjelder fisk:eristatistikken, blir den årlige

statistikk utarbeidd av Fiskeridirektoratet. Byrået utarbeider

ingen årsstatistikk for fiskeriene bortsett fra tabellene i

Statistisk Irbok og et avsnitt i den årlige statistisk-økonomiske

oversikt. I 1948 .foretok imidirtid Byrået en engangsundarsok-
else over fiskeribefolkningen, deltakingen i fisket, redskaper,



trioster m.v.J)enne Fiskeritellingen av I. oktober 1948 er
svtert omfattende. Det har vært vanskelig.å . få oppgavene inn, og
enda er det en delioppgaver som ikke har kommet. Arbeidt med A

revidere de oppgairene som Byrået hittil har fått inn, har vart
sterkt t1dkreven4e, men revisjonsarbeidet har nå kommet så langt
a,t.arbeidet med 4 stanse oppgavene på hullkort har kunnet settes

gang. DTt vil neppe yære-mulig. A. • få ferdig denne undersøkelsen
på mindre enn oa. I år til.

643tistilkken. over samferdselen er for tiden under .
,sterk utb3Tging. For aet forste er det satt i gang en statistikk
over kystflften, som 'byger på oppgaver fia Samferdselsdeparte-
mentet ov ,rr loprtnger. av rett til 4 drive kystfart. Denne stati-

'stikken	 opplysninger om fartsområde, størrelsen av båtene,
'bruttoinntekt m.v. En del av tabellene er allerede ferdige, og
en regne:: med A ha fulifoit publikasjonen fra Byråets hånd irren

utgangen av året. For det andre er det blitt utarbeidd skjemaer
til en•iv statistikk for lastebiltrafikken, som skal settes i
gang.f.o;m. 1.januar 1950 og 'som skal gi månedlige oppgaver om

.-tonit-kl;1., den tiden som lastebilene bar hatt oppdrag, den tiden .
som lastbilene ventet på oppdrag, bruttoinntekt m.v. For det

.tredje er en forste begynnelse gjort til 8, skaffe brukbare
statistiske opplysninger* .:(ver reiselivet. Det ligger
ferdig ert statistikk for januarapril 1949 over sengebelegg,
gjestenec nasjonalitet m.v. Denne statistikken vil bli ført' •

.videre og vil bli offentliggjort i en egen publikasjon som vil
gjelde for hale 1949, og •om'Byrilet tar sikte på å få ferdig i

' manuskript til våren. I denne publikasjonen vil det trolig også
bli tatt med en statistikk over ikke-skandinaviske utlendingers.
besøk 4 Norge som Byrået 'nå har begynt å utarbeide. Det har
dessverre hittil ikke vært mulig å skaffe tilsvarende dppgvpr
for de skandinavislu; turistene.

Når det gjelder varehandelen, ble det i 1948 foretatt
rep_resentativ bedriftstelling, som vil bli ferdig i manusitript

i siutten av novemte .r. Denne statistikken	 gi opplysnbiger om
..knad.sstruktur, ttnnte,kter,. sysselsetting o- sv. Formå	 ,iled
teNlingen har iorst og fremst vært A gi en rekke opplyninger om .

vaY -hand:alens struktur som er-av stor betAning for det fortsatte
arbeid i liarebandelskommiteen. Utvalget av Ippdrifter•er ikke syb.



representativt at det vil	 lett A regne seg fram til total-

tall for hele varehandelssOktoren,. men vi vil iallfall få mye

bedre .grimnlag:for å foreta slike utregninger enn detvi hadde

tidligere.
Fra og med inntektsåret 1948 er skattestdfstikken

blAet -*t vesent11 utvidd. Byrået får nå et eksemplar av liknings-
protekollen fra' alle kommuner i landet, og oppgavene over hver

skatteyters inntekt, formue, skatt, skatteklasse m.v. blir

' kstral .rt*fra dissé protokollene. For hver skatteyter s2ger
immunenb for å merke av hvilken yrkesgruppe vei dkommende hører

heimel. For budsjettåret 1949/50 er det allerede kommei.nn ca.
500 likningsprotokoller. Dette materialet blir fort.ovar

,stanse*	 og det nye IBM hullkortahlegset som Byrået har an,kaf ,

•

et, blir brukt til å sortere og tabulere disse opplysningene.

De nve skattestatistikken vil gi interessante opplysninger om
hvo/ an skattyterne fordeler seg på skatteklasser, om hvordan an-

tatt ilintekt og formue 'fordeler seg på yrker og nw":ingsgrupper

osv. Disseeigrupperingene vii komme fram for hver enkelt kommune

i landet. Statistikken vil bli til stor nytte ikke bare som grunn-

lag for den sentrale skattepolitikk, men også til bruk f6r
fylkesskatteinspektorene og for kommunene. En tar sikte på A få

ferdig publikasjonen for budsjettåret 1949/50 fra Byråets hAnd
utpå hosten 1950. Etterhvert som Byrået vinner erfaring regner
en med A kunne avkorte bearbeidingstiden.

Helt siden våren 1946, da det s - esielle. wtvalg fôr
lønnsstatistikken ble oppnevnt, har Byrået sammen Llied dette ut.,

- ralget stadig arbeidd med planer for en hy ordning 	den offisi-
•

elle lonlaqWstikken. Den nåværende ordning, som b,gger på et

samarbeid / Norsk Arbeidsgiverforening, Papirindustr1&n3 ik:,..Toeids---

giverfoining, Mekaniske Verksteders Landsforening og Statistisir
Sentralb:yrA er mindre tilfredsstillende da den bygger på ,5um-

mariske oppgavel over timer og lønninger for grupper av.arbeide2e,
ikke på oppgaver for hver arbeider. Dessuten omfatter den bdm

organiserte bedrifter. Det er derfor et stort behov for en

'bedring av lonns.stntistikken. Et forste skritt ble gjort i den
retning i 1948, da ByrAet 4 1 samsvar med framlegg fra Utvalget
for lønnsstatistikk gikK .-til en lonnstelling for. visse deler av
industrien. Denne tellingen affattet individuelle lønnsoppgaver

;for andre kvarei, a1_,,1948 fra 'jern- ög, metallindustrden,'kjemisk



,industri, gummivare- og sApefabrikker, oljp- og fettraffinerier,

glassverk, sementfabrikker . , kertarr."iikk- og porselensfabrikker . .

Tilsvarende pppüaver lcd.e hentet inn for 3. kv. når det gjalt

den alektfq-kjemiske industri. Resultatene  . ay denne tellingen

ble stensilert opp tidsnok til a kunne tjene som - grunnlag for

tarifforhandlingene i 1949, og de blir trykt i en egen publjka .-

sjon som yii komme ut en gang i november i Ar. En .tilsvarend

telling •t)le utfort for 2. kv. i år for bygningsindustrien. Stor-

parteTi av -Tpgavene ç!ii allerede kommet inn og bearbeidingen er

satt i gang:- Byrået tar sikte på A f & avsluttet denne undarsøk-

eisen innen tettgangen 'av året.

Aroeidet rri6d .A legge opp ny levekostnadoinaeks _g ry
engrosprisindeks er i gang. Vektgrunnlag-et för . den nye levekst-

nadsindeksen vil Byr ået få av den husholdningsundesokelscn. som

ble satt i gang for budsjettåret 1947/48, og som vil 61j fard

bortimot jul i• Ar. Når det gjlder prisoppgavee til 1,3

indeksene, blir det nb, bentet :inn et storre mater-iale enn

ligere, nemlig for fie . ?.var ,wrupper og fra 51 byer mot fr 31.

Både vektgrunniaget og pr isgrunnlaget for levekostnadFjrden

skulle s6.1eds bli on go6 del bedre. B	 ;e .t -1:agri7ex med	 av-

sluttet forarbeidt til dPn nye leyk.i.Ro.stradsindeksen i begylw31-

sen av 1950.

Til neste koAt tegner . Byrået med 5. kunne begynno

en landssvikstatistikk. Pullforingn av CA. ,..nno Jtatistikken vil

avhenge av Or behandlingen av disse skene vil være avsluttet.

$å snart folktellingen av 1946 er kommet langt nok

vil det b1 -71 utarbeidd J3n 'oversikt ovér skilsmissene i Arene

1933-48. Denne oversikten vil bli publisert i St. tlF:tiske MA-

deleiser.

Det forste he:CIA:it av folketelling-m 1946, som owf ,ltter .

folkemengde og areal, er unuer trykning. Far A kunne framskynde

publiseringen av resultatene, vik rt.wt offa ,ntliggjøre fylkes- .

-vise tail i tiden framover. Hele arbeidet 'tredfolketliingn

3946 vil neppe kunne avslut4eš for i slutten av neste ar.

Byrået har i Ar gått over til et nyttopplegg av den

lige statistisk- )1koliomiske ov=stkt, eller -som publikasjoner

ijå vil bli kalt: Økonomisk Utsyn over 1949. Donne publikasjonen

vil som for lavert år tdi lagt fram som et vedlogg til stats-
,
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budsjettet og skal tjene som et grunnlag for vurderingen av •
den økonomiske situasjon og utviklingstendensene framover. Den
er således et naturlig supplement tilbåde statsbudsjettet og

nasjonalbudsjettet. Byrået har lagt ve l t på å bringe danne

publikasjonen mer i samsvar med oppleglet iç nasjonalbudsjettet,

og en forsøker a dra mer nytte av de nye analysemetoder som

etterhvert er blitt utviklet på dette omreMet. En håper at det

nye opplegget 1l.a. vil gi et bedre grunnl* for Stortinget .

ved vurderingen av de planer som legges frIm gjennom nasjonal-
buddjettet. Publikasjonen vil være ferdig j, manuskript i begyn- . *1-
nelsclin av desember, og Byrået regner med at den skal. were

ferdigtrykt i siste halvpart av januar.

Siden sommeren 1946 har Byrået ai.beidd med å legge

opp et nytt og mer detaljeirt nasjonalregnskap for Norge. Det

allerede blitt utfort et stort og verdifullt arbeid med det

teoretiske opplegg til nasjonalregnskapet, et arbeid som har
vakt . internasj6na1 oppmerksomhet. En rekke nv de talloppgaver

som skal settes inn i dette systemet er også blitt beregnet.

Disse oppgavene gjelder for tidsrommet 1930-1939. Dessuten er
det beregnet en del tallserier også for etterkrigsårene, men det

gjenstFir ennå et betydelig arbeid for alle de talloppgaver som
en regner med A inkludere i den forste utgOen av nasjonalregn-

skapet, kan sies A were . fardige. Den førsteetappen i dette

beregningsarbeidet vil vm.re avsluttet i løpet av 1950, dvs. •

tidsnok til at nasjonalbudsjettet for 1951 kan legges om.

Det er blit -p : utarbeidd foreløpige planer for det nye

kontor for skatteforsking (Skateforskingsinstituttet) som
Stortinget siste sommer besluttet A opprette. Ellers er her j,

forste omgang hovedvekten blitt'lagt på utbyggingen av skatte-

statistikken slik at den vil gi det best mulige tallgrunnlag
for à ,' n. framtidige skatteforsking. .
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Iv. Nye undersøkelser som er under planlegging.

tillegg til de nye undersøkelser som allerede er

satt i gang, d.v.s. som alt bar munnet ut i ferdig oppsatte spor-

reskjemaer eller kommet enda lengre, har Byrået en rekke andre

nye undersøkelser under pinitEELE Viktigst blandt disse er

den nye folketelling i 1950 og en ny bedriftstelling forholdsvis

kort tid etterpå.
Etter vanlig praksis blir det holdt landsomfattende

folketellinger hvert tiår. I 1940 ble det ingen telling på grunn

av krigen. I stedet satte Byrået igang en folketelling 3. desem-

ber 1946. Ifølge rapporter som Byrået har mottatt fra F.N., er

det sannsynlig at de fleste land vil holde folketelling i 1950
eller 1951. Disse tellingene vil bli gjennomfort etter om lag

samme prinsipper i alle land slik at resultatene blir mest mulig
jamforbare. F.N. har gjort mye forarbeid til denne verdensfolke-
tellingen. I samsvar med disse planene har Byrået i det forelø -

pige budsjettframlegg for 1950/51 gjort framlegg om en ny folke-

telling i Norge i 1950. Som vanlig bor tellingen bli lagt til
desember måned, og den bor tilfredsstille de internasjonale krav

så langt råd er, samstundes som en må forsøke â holde på konti-
nuiteten fra tidligere folketellinger. Det er innledet et skan-
dinavisk samarbeid med sikte på å utveksle erfaringer fra tidli-
gere tellinger som kan komme til nytte under planleggingemav
den nye folketellingen.

Planleggingen av den nye folketellingen i 1950 begynte

allerede i august d.h. og er nå kommet godt igang. Det blir under
planleggingen lagt særlig stor vekt på å få resultatene  hurtig

ut. Byrået har allerede tinget på et nytt og helt moderne hull-
kortanlegg som er konstruert med særlig sikte på bruk ved folke-,
tellinger. Ved hjelp av dette nye maskinutstyret regner en med

g kunne redusere bearbeidingstiden betraktelig sammenliknet med
den tid det har tatt å bearbeide tidligere tellihger. Men skal

•dette kunne lykkes, vil det trolig bli nødvendig ha mer as
 enn ved tidligere tellinger, og dette krever igjen

større lokaler enn de som har inert brukt til Folketellingen av
1946. Dersom Byrået får de moderne. maskinene i tide, og dersom
det lykkes å skaffelokaler til et tørre personale, vil taube-
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arbeidingen kunnk- avsluttes i løpet av 1-2 år og resultatene

legges fram umiddelbart etterpå.

Byrået undersøker dessuten mulighetene for å få ferdig

visse hovedresultater av folketehingen enda hurtigere. Dette

kan gjøres ved at det ut av den samlede skjemamasse blir plukket

ut et representativt utvalg som blir bearbeidd først med sikte

på A legge fram visse hove4resultatax særlig tidlig. Sporsmâlet
om det er formålstjenlig å gå til en slik forelopig bearbeiding

vil avhenge av hvor hurtig en kan regn* med i alle tilfelle å

legge'fram de endelige., resaltatex, og dette er det enn& for.tid-

145 a ha noen mening om.
En annen metode til A. framskynde resultatene og til å

forenkle unaerokelsen, er at en for visse opplysninger A.kke spør

alle, men bare en del av folket, d.v.s. at en tar en . stikkprøve.

andre land bar slika 5.411‹.4zover vært praktisert med stort
he 	 men det er klart at dess mindre befolkningen or og Jo mer

en onsker å spesifisere opplysaingene, jo mindre fordeler kan en

oppnå ved hjelp av slike stikkprøver. For Norge kan det bli

- spørsmål mm A skaffe ved stikkprøver bare noen få av de opplys-.

ninger som tidligere har vært hentet inn ved fullatendig telling.

Under planleggingen av folketellingen 1950 blir det
også lagt vekt på samordningen med Folkeregistrene. Ved en _slik

samordying vil en. ikke bare kunna forbedre Folkeragistrene, men

det vil 'forhåpentlig også kunne bldra til, å g,j4c/Te folketellingen

og befolkningsstatistikken ellars bedre.

det foreJjg budsjettframlegg for 1950/51 har

k

	

	 Byrået gått inn for en ny be.driftstelling. Den bedrlftstellingen

som ble holdt høsten 1936 har vært svært nyttig som et middel
til å klarlegge strukturen i norsk næringsliv, ikke minst viste
Ien seg A være til stor hjelp under arbeidet med Nasjonalregn-
skapet for årene 1935 og utover. Men tallippgavene fra 1935 er

nt4,,4tfor gamle både som grunnlag for Nasjonalregnskapet og til
bruk fed andre statistiske analyser. En ny bedriftstelling er

derfc i høy grad ønskelig ikke bare i seg selv, men også som at
nød endig 'hjelpemiddel ved forbedringen og moderniseringen av

den okonotaske statistikken ellers.
Byr&et undersoker nå hvilket tidspunkt som vil være

mest rasjpnelt for igangsettingen av den nye bedriftstellingen.



En av de omstendigheter som må veie tungt ved valget av tellings-
tidspunkt, er muligheten for 4 kunne overføre til bedriftst6 ,?1in-

gen personale og maskinutstyr fra folketellingsarbeidet når 4- npp-
belastingen her er over. Det gjelder A finne et tidspunkt som or

så rasjonelt som råd er både ut fra • dette omsynet og ut fra d-

omsyn som gjelder uavhengig av folketellingen, bl.a. det forhmd
at oppgavene må hentes inn på et tidspunkt da bedriftene ilieAe er

overbelastet med annet arbeid, at oppgavene for et bestemt kae4n-

derår helst bor hentes inn så snart som råd er etter utgangen cty

dette året for at de skal bli ferskest mulig o.s.v. Det er ennå

ikke helt på det rene hvilket tidspunkt som vil være det beste

ut fra alle disse omsynene, men mye taler for å lege.e tellingen
til en av de forste månedene i 1952.

En annen ny undersøkelse som 627 under planlegging eg

som vil gi verdifulle opplysninger om den norske befolkningen,
er en statistikk over de innenlandske flytninger som skal bygges
opp på grunnlag av oppgavene til Folke .registrene. Denne stati-

stikken vil kunne bli til slig stor nytte for den omrad6iplan-
legging .som nå er satt i gang for Nord-Norge og som etter hvétt

vil bli utvidd til flere og flere områder av landet. Ogs4 ate-

tistikken over flytningene mellom Norge og utlandet vil bli ta -et

opp til omlegging og forbedring.
Videre arbeider Byrået med en omling av medisdnal-

statistikken til en ny nomenklatur over sykdommene som er inter-

nasjonalt vedtatt. Somet middel til å gjennomfore dette på en
effektiv måte, vil det bli utarbeidd en ny hiAndbok for leger som
skal klarlegge hvordan materialet til medisineastatistikken skal
gis. S

I• det foreløpige budsjettframlegg for 1950/51 har

Byrået gjort framlegg om un ny undersøkelse over forbruket av
trevirke til husbehov. En liknende undersøkelse ble som kjent
gjort for hogståret 1936/37. Denne viste at ea. 1/3 av den sam..;*
lede avvirking gikk med til husbehovsvirke. Det er derfor av

stor betydning, b1.a. for planleggingen av nye bedrifter som

nytter trevirke til råstoff, å få klarlagt de eventuelle endrin-
ger i forbruket av trevirke til husbehov som kan ha skjedd siden

den forrige undersøkelsen. Det er grunn til å tro at det har

skjedd slike endringer bl.a. som folge av at det nå blir brukt
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mer elektrisk energi til koking og oppvarming utover bygdene, at

det er blitt vanskeligere med arbeidshjelp, slik at bønene er

blitt tvunget til 6, skjære ned vedforbruket, at byggemåten er

blitt forandret o.s.v. Den nye undersøkelsen er i tilfelle

tenkt utført som en representativ telling slik som ved tellingen

i 1936/37.
Når det gjelder handelsstatistikken arbeides det med

planer om—A lage en bedre gruppering på valutaomrader. Spørs

målet om behandiligen av leiearboid for utlandet er også tatt

opp. •SA snart varehandelstellingen av 1948 er ferdig, vil Byraet

dessuten legge om pg forbedre indeksen for den innenlandske vare-

omsetning og såvel pris-som volumindeksen for vareomsetningen med

utlandet.

Byrået har .i lengre tid følt behovet for å modernisere

og bygge ut statistikken for industrien, men pL grunn av de van-

skelige arbeidsforhold måtte dette utsettes. En regner med at

det n?), mart vil bli muli å realisere flere av utbygings-

moderniseringsplanene på dette området. Den nåværende statistikk

omfatter ikke alle industrigfupper, b1.a. mangler byife- oc

losvirksomheten, bakerier, slakterier, polsemakerier. Oppby-

ginen .av en produksjonsstatistikk for disse områdeno er enn.

bare 0 et forberedende stadium, men den vil komme etter hvert.

For alle industrigrupper er det videre ønskelig utvide stati-

stikken med nye oppgaver. Også forarbeidene til dette er i
Blandt de nye opplysningene E, Gm må hentes inn, er oppgaver over

lagrene i industrien. En slik lagerstatistikk er i høy grad

savnet i dag av enhver som ønsker å analysere utviklingen av

Norges økonomi fratid til tid. Byret regner med A kunne sotto

igang en slik ..tatistikk utpå våren 1950. Lagerstatistikken for

industrien vil så langt råd er bli supplert av on tiisvarer1J

statistikk over lagrene i enros- r) :; detaljhandolen.'
Når det gjelder moderniseringen av industristatistik-

kn, er det i samsvar mod de internasjonalt vedtatte kravlDlitt
utarbeidd en ny bedriftsgruppering som vil bli tatt i bruk alle-
rede for produksjonsgret 1949. Arbeidet med en ny vareklassifi-

kasjon er også kommet lant. it annet problem som ur under ut-
redning, tr spørsmåle t or hvordan en bor hente inn oppgavene fra

industribedriftene for kunne gi et bedre grunnlag for beregning
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av totaltall for hele industrien, bl.a. slik at en får med opp-

lysninger også for småbedriftene som spiller slik en viktig

rolle i norsk industri. En spesiell side ved dette problemet er

spørsmålet om hvordan en skal legge opp en månédlig produksjons-

indeks med det samme formålet for øye. Også behandlingen av

subsidier og indirekte skatter i produksjonsstatistikken vil bli

tatt opp med det forste. Den store økingen av så vel subsidiene

som de indirekte skattene, har skapt et særskilt problem for

produksjonsstatistikken nå i etter-krigsårene. Arbeidet med A

bygge opp en løpende statistikk over investeringsplanene og over

planene for produksjon og sysselsetting er 1:;. ang i samarbeid med

Industridirektoratet og andre interesserte institusjoner innen

statsadministrasjonen. Det samme gjelder utbyggingen av en

ordrestatistikk.

tillegg til den utvidine;en av samferdselsstatistik

-ken som alt er gjennomført og som det ble gjort greie for i

hovedavsnitt III, arbeider Byrået med planer for ytterligere ut-

vidinger og forbedringer av denne statistikken. Først oc fremst

gjelder dette statistikken over kysttrfikken som vil bli lagt

opp i nøye samband med den planlagte havne,etatistikk og som vil

basert på oppgaver fra Havnemyndighetene. Videre vil stati-

stikken over nnrske skip i utanriksfart bli supplert med nye

økonomiske data som det har vist sag A were behov for å få opp-

lysninger om. Som en videreforing av den statistikk over laste-

biltrafikken som vil bli satt'i - gang i januar, blir det i sam-

arbeid med Samferdselsdepartementet planit on ytterligere ut-

viding av denne statistikken, særlig med sikte pt å honte inn

flere økonomiske regnskapstall., Også for [irosjebilene planleg-

ges det' en ny statistikk. F(.)r rutebilene blir det i dag hentet

inn visse oppgaver av Veidirekt6ratat, men det er et spørsmål

om ikke denne statistikken hor overføres til Byrået slik at den

kan blt lagt opp bedre i samsvar med bilstatistikken ellers.

Reiselivsstatistikken er under vidare utbygzing, men byr på en

rekke administrative problemer som det ennå ikke har lykkes å

lose, særlig gjelder dette samarbeidet mod politiet og passkon-

- trollen., Byrået vil lege stor vekt på denne utbyggingen av

reiselivsstatistikken som kan få stor betydning for planleggin-

gen av de'n videre latvikling av reiselivet i Norge og særlig
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turisttrafikken fra utlanaeu.

Det neste skritt i arbeidet med å forbedre finanssta-

tistikken, blir en omlegging av statistikken over de kommunale

finanser. Skal denne statistikken bli god, må hele regnskapssy-

stemet for kommunene legges om og Byråets statistikk tilpasses

deretter. Forarbeidene til en slik omlegging er allerede i gang

i en komite der Byrået er representert. Tidspunktet for omleg-

gingen av Byråets statistikk vil avhenge av når denne komiteen

vil bli i stand til å fullføre sitt arbeide

Planleggingen av en fullstendig lønnsstatistikk for

industrien bygget på individuelle oppgaver over lønningene, er

satt i gang, etter oppfordring fra Finansdepartementet. Denne

*statistikken skal omfatte alle industrigrupper, men dot skal

bare samles inn oppgaver for et kvartal i året tilpasset etter

utløpstiden av tariffene. Det er meningen at oppgavene skal bli
bearbeidd så tidlig at de kan brukes under lønnsforhandlingene

for vedkommende gruppe året etter. Bearboidingstidon og tids-
punktet for utløpet av tariffene vil derfor bli avgjørende for

hvilket kvartal en skal hente inn oppgaver for. Alt i alt

regner Byrået med at denne statistikken over industriarbeider-

lønningene vil komme til åomfatte ca. 300 000 arbeidere. Av

disse vil storparten (ca. 250 000) falle på industrigrupper hvor

tariffene løper ut i forste kvartal. For disse mia derfor stati-

stikken, om den skal kunne bli ferdig til bruk ved forhandlingene,
)ygge på oppgaver for andre kvartal året for. Det or meningen

begynne statistikken for 1950 med oppgaver for and.:c(-) kwoftal,mon
ct, bygningsindustrien er undersøkt i 1949, finner Byrået dat for-

svarlig å sløyfe denne industrigruppon i dot første aret, slik

omfanget av statistikken for 1950 på dt!nne måtcn kan bli re-
dtIsert med ca. 50 000 arbeidere. Derimot m 2), fra op; med 1951

ogst. byggefagene komme

Parallelt med denne overgangen til individualstatistikk
over lønningene, må det gjennomføres en omlegging av den kvartals-

vise, summariske lønnsstatistikk som fortsatt vil bli nødvendig
for at en skal kunne folge lønnsbevegelsen fra kwirtal til kvar

Sporsmlet om hvordan den summariske 1ønnsstati4stikken
boat kan samordnes med den nye fullstendige individualstatistik-
ken slik at vi får, , r1 god kontinuerlig statistikk, er allerede
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tatt opp i utvalget for lønnsstatistikken. Det samme gjelder .

spørsmålet om når en skal gå i gang med a forbedre lønnsstati-

stikken for andre områder av nm7ingslivet, f.eks. i jordbruk,

skogbruk, hotell- og restauranter o.s.v. Til slutt kan novnen

at maskinbearbeidingen av den nye lønnsstatistikk vil bli lagt

opp slik at en kan nytte det nye I.B.M. hullkortanlegg som er

kjøpt inn til bruk for den nye skattestatistikken.

Så snart husholdningsundersøkelsen og arbeidet med

de nye indeksene er fullført, vil Byrået ta opp spørsmålet om A

utarbeide en,dyrstedsgruppering for Norge. En slik undersøkelse

byr på en rekke praktiske så vel som teoretiske problemer, og
det er ennå helt på det uvisse når det vil bli mulig å begynne -

for ikke å si fullføre 	eventuelle beregninger. Det er ellers

fare for at det ikke vil være forsvarlig å gå til en dyrsteds-

gruppering for det er foretatt enda en husholdningsundersøkelse

som da i tilfelle må legges opp nettopp med en slik gruppering

for øye.

' Byrået har innledet et samarbeid med Kirke- og Under-

visningsdepartementet med sikte på å få en ny og bedre skolesta-

tist.ikk. Det gjelder for det første å bygge opp en statistikk

som omfatter all undervisning. For det andre må oppgavene for

de ulike skolene bli gitt slik at de er -tammenliknbare og sammen-

slagbare, noe som ikke er tilfelle i dag. For det tredje ma
statistikken omfatte flere oppgaver enn de som nå blir hentet
inn, bl,a. oppgaver over økonomiske forhold og over tilgangen av

elever ide forskjellige aldersklasser og på de ulike trinn i

utdannelsen fra folkeskolene hele veien opp til universitetet og

høyskolene. En slik statistikk må legges epp i nøye samsvar bl.a.

med befolkningsstatistikken og folketellingen. Som medlemmer av

det utvalg som skal oppnevnes av Kirke- og Undervisningsdeparte.

mentet og som skal utarbeide framlegg til en ny skolestatistikk,
har Byrået derfor foreslått oppnevnt som sine representanter

, sjefen for befolkningsstatistikken og den sekretæren som er ut-
tatt til å lede folketellingen i 1950.

Byrået legger stor vekt på at arbeidet med å analysere

konjunktuiutviklingen inn- og utenlands blir intensivert. Det'

er av stof betydning for den økonomiske politikk at utviklings-

tendensene på de ymse områder av vår økonomi blir klarlagt så
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godt som råd er. I forste omgahg-vil Byrået ta sik, på A gi ut
fire publikasjoner om året med analyse av konjunkturutviklingen.
For det første vil de årlige statistisk-okonomiske oversikter
fortsatt komme til A inneholde sliinalyse. For dot andre vil
det være nyttig å lage en liknende oversikt i midten av Aret.

Ddnne vil i tilfelle kunne bli til nytte .bl.a. for administra-
sjonen ved utarbeidingen av nasjonal- og statsbudsjettet for

neste kalenderår, respektive budsgttår, på samme mAten som den
nåværende statistisk-.økonomiske oversikt tjener som grunnlag for

behandlingen av nasjonal- og statsbudsjettet i Stortinget.

tillegg til disse publikasjonene som i forste rekke delder for-

hold her heime, tar Byrået sikte på å legge fram hver vår og
host en analyse av konjunktursituarljenen og utvikliw7stendensene
på det økonomiske området i utlandet, særlig i Sambedsstatene,

Storbritannia og de skandinaviske land. Når en mener at det vil

være best å gi ut disse publikasjonene om Wiren og hosten, er

det fordi at det på disse tidspunktene er mulig å saffe en rek-

ke utenlandske publikasjoner som kan bli til stor nytte som grunn-
lag for slike, analyser.

e. T:avsnittet foran er det gjort gt(ile for denførste

etappen i arbeidet med nasjonalregnskapet. Den neste etappen i

dette arbeidet vil ta sikte p. 	 og spesifikasjoner av

nasjonliregnskapet i ulike retninger. For det forete bor eh

forsøke å utfote mer vidtgående og detaljerte bere.,:flinger over

inntektsfordelingen enn det er mulig å gje nå i forste omgang.

Dette arbeidet må gå hånd i håndmod utbggingen 5V den økono-

miske statistikk, spesielt skattestatistilcken. Fr dot andre må

en klarlegge mer detaljert de økonomiske transaksjonene mellom

de ulike næringsgrenene i samfunnet. På dette omraet foregåt

det for tiden et stort og banebrytende arbeid i Sambandsstate 6.

Det har lyktes å skaffe til veie n betydelig del av det mateT1-

alet som foreligger om dette arbeidet og en vil dette matera-

let kunne få et verdifullt grunnlag for det stateAske opple0
av beregninger over internwringstransåkjonene i N(rge.

-beregrlingervil kunne gi grunnlag for verdifulle an lyser av

det norske næringslivs økonomiske struktur og de vil kunne bli

av stor betydning for den økonomiske politikk. For det trOie
må en så langt råd er ta sikte på å utarbeide kvartalsregnskap



noJ som ò -så krever mye ny statistikk Dette arbeid må ellers

ses _ no/ye sammenheng med (1n framtidige arbeidsdaling mellom

flndolsdepartcmente:t og Statistisk Sentralbyrå når det gjelder

utarbeidingen 'Ay na'$jonalbudsjettet, respektive nasjonalregn-

skapet. For det fjerde må en forsøke A fore de viktigste tall-

seriene i nasjonalregnskapet lengre tilbake i tiden enn til

1930 fsom on foreløpig er stanset ved. Den finansielle sirkula-

sjo= må også belyses bedre bl.a. .vod a trekke omsetningen av
verdipapirer inn i, nasjonalregnskapet.

En særlIg side ved nasjonalregnskapsarbeidet er at
det tar sikte på A . nytte ut n9,sjonalregnskapsteknikken til å .

gjøre den økonomiske statistikk på de ulike områder sammenlikn-

bar logisk sett. Hver størrelse som tallene i nasjonalregnskapet
gir uttrykk for er definert pA en slik måte at den'er logisk.

samAenliknbar med alle de andre størrelsene i dette regnskapet.
prinsippet betyr dette a dersom hver enkelt statistikk blir

lagt opp på en slik måte at det faller inn i nasjonalregnskaps-

systemet, vil en på denne måten oppnå å gjøre de ulike statistik-

kene logisk . sammenliknbare. Byrået Vil legge stor vekt på A

nytte ut disse muligh6tene ved .nasjonalregnskapsteknikken.

B1.a. ut fra dette omsynet blir beregningene av tall fil

nasjonalregnskapet desentralisert så mye som, det er praktisk
gjøre det, dvs. at 1Der3ningene i stedet for A bli utføG på
kontoret for nasjonalregnskapet i størst mulig utstrekning blir
lagt til i de ovrig(F•kontoene.

Så snart nas jonalregnskapet Er tilstrekkelig utbygd.„
er det naturlig at kontoret for nasjonalregnskapet . legger

storre og storre vekt på å utnytte nasjonalregnskapet til

økonomiske analyser, f.ek. undersøkelser over lønnt;omheten i
visse nærfingsgrener, undersøkelser over den forventede lønns om-

het av bestemte nyinvesteringer , utredninger til bely sning av •
oke portindustriens konkurranseevne overfor utlandet, analyser

av virkningene som følge av bestemte næringspolitiske tiltak,
utredninger om den næringsøkonomiske utvikling i porge, liknende

utredninger om den næringsorkonomiske utvikling i utlandet- .'

spesielt utviklingen av nye industrier-, okonoaitriske under-

sokeiser

.

 av sammenhengen mellom import, sysselsetting, nasjonal-

inntekt og inntektsfordeling osv., osv.
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Når det gjelder det nye / kontor for skatteforskning,

er oppgayen for dette "A grRnske skatté .trykkets fordeling og

virkninger og granske andre lands skatt6olitikk". Skal kontoret
kunne lose denne oppgaven, må det forsøke klarlegge strukturen
i det norske skattesystemet og de v i rkninger sop skatteordningen
har på de ulike samfunnsgruppers inntekt og -formuesforhold, på.

deres etterspørsel etter varer og.tjenester og på arbeidseffek-
tiviteten, I samband med dette vil det være naturlig A gå inn
på den historiske utviklingen av det norske skattesystem.
Kontoret'vil kunne ta på seg utredninger av administrative
!.3porsmål som reiser seg i samband med innkrevingen av de ulike
slags skatter. Utredninger om hvordan slike spørsmål er lost i
andre land vil også bli aktuelle. •

Endelig må nevnes at Byrået planlegger en særskilt
publikasjon med studier over utviklingen av norsk statistikk
på de ulike omrildc.r ned gjennom ti,dene. Dette arb-Adet . vil bli
fordelt på de resr , Ttive kontorer i .Byrået og '<let er tanken A
få publilpsjonen	 til 75-års jubjaeet i 1951.-



Utkommet innen
f 11-49 	

Sist2.22LELL -12

44/45-46/' 9/9-49
47

1947
	

14/3-49

19413-4 5
1944-4b

191-4

19 ,1-5/46
1947

1939

1T945/46
1945

1946
1.7.14-614(

1947

31/12-48

3/9-38

13/7-48

8/4-49
14/12-48

29/7-42

9/9-4-9
12/8-47
21/1-49

15/9-49
1A/3-4-9

V.SamordnL5 avden offenti4e statistikk. 

Den offentlige statistikk kan etter måten den blir lagt fram

på deles Ann i to grupper, nemlig den statistikken som blir
publisert i serien "Norges Offisielle Statistikk" (N.O.S.) og
den som, enten blir publisert utenom denne serien eller som ikke

blir offentliggjort i det hele tatt. Storparten av N.O.S. blir
• 4

utarbeidd av Byrået. De publikasjonene i denne serien som blir

utarbeidd av andre er: .

Publikasjoner i serien Nores Offisielle statistikk
som blir ut ,itt av andre enn Statistisk Sentralb

Navnet på
publikasjonen

Fagskolestatistikk

Forsikringsselskaper
industriarbeider- •
trygden
Norges brannkasse

Norges fiskerir
Norges jernbaner

Norges postverk
sjomannstrygden og
fisl,ærtrygden

Skolestatistikk
--tortingsvalget
Syketrygden
Telegrafverket
Veterinærvesenet

Utkommet innen
31/12-39

Siste år 	 UtgOato

1935/36- 	 1/6-39

1937 
37/38. 

14/2-39

1936
	

15/7-39
1935-37
	

19/9-38

1937
	

23/10-39
1937/3 8 	24/1-39
1936
	 SS 19/7 - 39

1936
	

6/5-39
1935/36
	

24/3-39
1936
1937
	

1911-3-9-

1937/38
	

21/6-39

,337
	

9/8-39

Om denne statistikken ble det ved vedtak i 61:artingat-.....
u.L4. 20. mai 1921 slått fast at Byrået i samråd med vedkommen-de
&flpart,ment skal bestemme omfanget og formen av publikasjonene.

For 3cr.ien "Norges Offisielle Statistikk" er det således gjennom-

ført , n enhetlig kontroll slik at undvendig dobb(,)Itarbed4 kra],
og slik at muligheten for A samordne statiatikken rem

loP4sk er betydelig bedre enn den ellers v ille ha vært. En yu-

lutl.icere sentralisring av arbeidet rued Nye  CffisiolIe
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Statistikk ville trolig by på betydelige fordeler i og med at

en kunne nytte ut maskinparken mer effektivt samstundes som det-
vine bli lettere A utjamne topper i belastningen på funksjonær-

ene. Ikke all offisiell statistikk egner seg til å bli overtatt•

av Statistisk Sentralbyrå, men for enkelte statistikker som nå

utarbeides av andre enn Byrået, ville en overforing til Byrået
være den mest rasjonelle. En slik utvikling imot stadig mer
sentralisering av statistikken var i gang så og Si i hele

mellomkrigstiden og blant fagfolk var det enighet om at dette
var det eneste riktige.

Men denne utviklingen ble avbrutt av krigen, og etter
frigjoringen ble sentraliseringstendensen dessverre avløst av
en ganske utbredt tendens til desentralisering. .1 det ene dep-
artement etter det andre ble det under og etter krigen opprettet
egne statistiske kontorer som uavhengig av Byrået hentet inn

statistikk og bearbeidet den' med egne maskiner og eget personale.
Dette er statistikk som enten ikke blir publisert eller som
ifall den blir publisert l .ikke går inn under serien "Norges
Offisielle Statistikk". ( i denne serien blir det i dag ikke ut-

arbeidd flere publikasjoner utenfor Byrået enn for krigen).
For . å gi et inntrykk av hvor •stort omfang denne statistikken
har, er det nedenfor stilt opp en liste over en del av den. En

gjor uttrykkelig merksam på at det ennå ikke har lyktes å

skaff , :; opplysning om :all statistikk som blir hentet inn av andre

enn Byrkt.

Liste over en del av den ofttntlige statistikk som bli' utarbeidd av andre

enn Statistisk Sentralbyrå tog som ikke blir ublisert i serien “Norges

Offisielle StatistikkW.

Oppgaveinnhentcr Oppvene omfatter:	 Oppgavene gis av: .Oppgavene inn-
!

PILELLma- nr.  hentes:        

Arbeidsdirek .

toratet

Form.nr. 1801

Sysselsetting I. (Total-
oppgave over sysselsatte

pliktige'syketrygdede per-
Trygdekassene	 En gaTom året

soner som bare er arbeids-

lOshetstrygdet i trygde-

'kassen.-----------------,-----
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Oppgaveinn- 	 Oppgavene omfatter: 	 Oppgavene
	 Oppgavene

henter og 	 gis av:
	 innhentes:

skjema-nr.

Arbeidsdirek-
toratet forts)  

Skjema-nr.
1803

Sysselsetting II. (Inn-
og utmeldinger i pliktig syke-
trygd og arbeidsløshetstrygd
med oppgave over antall per-
soner som får dagpenger av
arbeidsløshetstrygden ved
månedens utgang).

Trygdekassene Hver måned

Skjema nr.
1804

Skjema-nr.
1806

Skjema nr.
1807

Situasjonsrapport I.TArbeids- Arbeidsformidling- 3-4 ganger i
søkende meldte ledize). 	 en i kommunene. 	 året. 

• Situasjonsrapport II .(Arbeids- Arbeidsformidlin- Hver måned.
søkende meldte ledige). 	 gen i, kommunene. 	 (Unntatt 3-4

- 	 ganger i året
da Arb.direkt.
isteden ber om
sit.ra22ort I)

Formidlingsmelding. (Søknader Arbeidsformidl. 	 Hver måned.
om arbeid i alt i måneden. 	 i kommunene.
Meldte ledige plassor,til-
satte plasser ved formidling
oL, samarbeid.) 

Personopplysninger om arbeids- Arb.formidl. i 	 Pr.31/10 1948 )

ledige i Nordland 	 kommunene 	 28/2 og 30/6
1949

Personopplysninger om arbeids- Arb.formidl. i 	 Pr.31/10 1949,
ledige i Troms 	 kommunene 	 28/2 og 30/6

1950.

Boligdirekto-_,
ratet

Skjema Bygg
	

Produksjon,beholdning 	 Produsenter av 	 Månedsvis
nr. 5: 	 av sementvarer. 	 sementvarer.

Skjema Bygg 	 Oppgave over produksjon,be- 	 Teglverk. 	 Månedsvis.
nr. 9
	

. holdn. og levering av tegl-
verksprodukter.

Skjema Bygg
nr. 10

Oppgave over lager l tilgang
og salg av ror og sanitmrar-
Uklar.

Importører av rør Månedsvis
og sanitærartikler
o.a. handlende og
håndverksfirmaer
som omsetter rOr
o sanitærartikler.

Skjema Bygg
nr. 14

Oppgave over produksjon,be-
holdn. oL levering av sement

Sen,,,ntfabrikker Månedsvis   

Skjema Bygg 	 Oppgave over lager,produksjon, Trådstift og spi-
nr. 16 	 salg m.v. av trådstift og 	 kerfabrikker. 	 Månedsvis

i . 



Oppgavene
gis av:

Oppgavene
innhentes:
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Oppgaveinn-	 Oppgavene omfatter:
henter og
skjema nr.

MånedsvisImportOrer og
gassvrk (1321
gjenpart sends
Norsk Brensel
import A/S.)

yailLssaballIs....

•SmOrooljeimpor-
tOrer.

InportOrer
oensin ) .brenskf,..1-
oljer etc.
ITTportOrpr -r&
bensin, bronFel-
oljer etc.

Boligdirek,o-
rate	 forts.

041111M116.	

Skjema Bygg	 Oppgave over lager, produk-
nr. 16	 son, • salg m.v. av trefiber-

plater.
... ... wiftft..o ,ftft vrwo ...ouw .................. . .... .... mmok omorm.mo
	two..	

Direktoratet
727-7011,777-7
forcl

"'""". 	 imortert faat brensel.
Mer og leverihg av impor-
tert fnst brensel.

Skjema D-46	 Erewiforbruket for industr.
bedrifter

SkjLT;ma A-49	 Brenselbeho-ot 1949/50

Skjema F-48

Ilianboardfabrik- 'Månedsvis
ker .

-1111.4raIo1jr.
• Kjøp,	 og	 lin ri 	av

.15i',31,ktfe sm0 re: q.1..

Oppgave over bc3dT1 ter E:cm
rofffinerer bruk 1;e striOrepijgr
£çr eg:eb

.-
Tilgang og 'a ganr,7, av smreol,

og fett.
;,-
vikesviso behidninqer ecIr

..htnaralolipr.

Tilgang Og avgang av mineral-.
oljer.

KjemikaiiiHz yknirigs
midte.
For tide,n innhentes fra denn(,)
varesaktor regelmess;I:z bare .

-
oppgave -4-udr T.' ertde 1infrØ

•

•

oo....... umr*o*om ~mmt mmrso.w...~WOIPW

Na fraindustrie,

eTie bedrifter
(ekskl. p:arrtneri-
er) med årsfor
bruk over 600
kulltonn fast
brensel).

Nå av industr.
bedrifter med
årsforbruk over
600 kulltonn
fast b.nmsel.

Mänedsvis

,

Vanligvis I
pr år ,

'riste gang
innhentet for
brenseltermi-
nen 1949/50..

Skjema nr.
M-0.1

.-,.)Kjema nr.

Skjema .nr

Skjera nr
V.0.4 .

Oljeraffinerier Mlnedsvis



Oppgavene
innhentes:

Oppgavene =
gis art

Oppgaveinn-
hielter og

nr,

Oppgavene omfattcr:

(forts.

Skjema nr.
•623/48

Kjemikalier m,v, (forts.)
• For a en inn entes osv.

(se forrige side)

•

Oljem011er	Månedsvis
Maling og lakk- Kvartalsvis
fabrikker

•
Lelegarving

Ddrcktorctet
for lndustri-
forsyning.

......... afttooftfe....4 .

.3112.7ni, g gurnmivarer

Oppgav over rgt:Aoreer for
gummiindustrien.

Produksjonsoppgaver.

Skjema nr, 13 'Beholdninger av bildekk og
slanger

..... 	 ......

	 k art my owy taw aim ma am was ors sr.

uummivareprodu- Kvartalsvis
senter .

. Gurirnivareprodu.;-,. kvar talevis
senter .

ImportOrer og	 Månedsvis
forhandlere av
bildekk og slan-

r

Produksjon av leer og skinn for
egen ree,ning og behcldn. av
r hudor og skinn.

Gaming for egen rcfgning, pro-
duksjon„ lagerbeholdn.

Innsendte effektuerte kjøpe-
tillatelser m.v. for lar og

skinn

Beholc,ninge'r av råvarer

Produksjon' og avgang av skots,

Produksjon av trebunnskotøy

ProdukSjon, og avgang av
pxlmmifottOk

Hudgrossister

aarverier

Garverier

Garverier

Garverier

SkotOyprodusentc,r

SkotAyprodusenter

Produsenter av
tre bum sk o tøy

Gummifottoypro-
dusenter

Skjcma ,3 ).,
.1002 R:

Skjea S.
1001 A:

Skjema S.
1002 11:

'fivaer, her, skinn og skotøy.
og beTHEtiii77V—Et- Hudgrossister

der cg skinn, prime. og sekunda
Eanddsvis

Månedsvis

Kvartalsvin

Skjema S.
1001 B:

Skjema S.
• 001

Skjema S.
lo.01 G: •

Skj6 a
10-'4

•

S kj€:)ma Se
1004 II:

. 	 •

Sk.ema S.
1004

Skjema 8.

og beholdning av vrak
hudr og skinn

Minedsvis

Kvartalsvis

Mineuevi

Mine dovi

Månedsvis

Kvar talsiP

Mån di/ i

•



Import av 199r og skinn.	 Dervareprodusenter Kvartalvis

Beholdnilig import og omsetn. SkotOygrossister Månedsvis
av :kkotOy

Salg og beholdnirig av skotOy SkotOydetaljister Månedsvis
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Oppgaveinn-	 Oppgavene omfatter:
	 Oppgavene tis	 Oppgavene

henter og
	

innhentes:
skjema nr.

Direktor,--tet
for industri-
forsyning (torts)

Huder,].ær skinn og skotOy.
forts

Månedsvi8Oppgave vedrOrende råvarer og • Produsenter av
.produksjon av Aurlandssko	 kr.LE;.ndssko

	101,	 Slab

Skjema S.
1004 E:

Skjema S.
1005:

Skjema
1007:

Skjema S.
1006 B:

Tekstilvarer.
Skjema 1:	 Beholdnihg, tilgang og zivgang 'Tekstilfabrikker Månedsvis

av spinnstoffer

Skjema T 48:

Spunnet ulltypegarn•

.Spunnet bomullstypegarn

Beholdning, tilgang og avgang'
av garn

Produksjon av ferdige ulivarer

Produksjon av ferageAriko-
tosjevarer

Produksjon av fdrdige -bom-
ullsvarer

Produksjon av fedige kummt-
silkevarer

,Skjemo for behadning, tilgang
og avgang av	 manila,
6isail,Aute og lin.

Produksjon av ,fedige klar
og tilfOrseli forbruk og be-
holdning av moleskinn, don.-
gery, twill 'pg drill, samt
ullstoff til arbeidsklær

Beholdningsoppgave over tek-
stilvarer

tf 	ti
	

I t

It	 ft
	

ti

It	 . ti
	

It

it	 11
	

it

lt	It 	 - 	ti

ti	 .1
	

ft

it 	11
	

It

ti 	.tt

Konfeksj9nsfabt. 	 ff

Pro 	 oa,..-Kvartalsvis
er og detal,;-

ister til den
stedlige forsyn-
ingsnemnd, som
foretar kommune-
sammendrag.

Skjema II:

Skjena Ha:

Skjema III:

Skjema IV:

kjema V:

Skjema VI:

Skjema VIII:

Skjema XX
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OppgaveLnn-	 Oppgavene omfatter:
	

Oppgavene gis
	

Oppgavene

henter og	 av:
	

innhentes:

skjena nr.

Direktoratet
ToT-Industri-
forsyning

Stedlig forsyn-
ingsnemnder

ImportOrer til
stedlige fors.-
nemnder, s6m hver
måned gir semen-
drag til Direk-
toratet for In-
dustriforsyninz. 

Grossister

Produsenter l gros-
sister, detalj-
forretninger

Direktoratet
for  proviantering
og rasjonering.

Statistiske kontor:
Skjema nr.416: Beholdningsregnskap., Dette

skjema omfatter grossistenes
beholdninger.

Skjema nr.430: (Dette skjema leveres til de
enkelte forsyn. nemnder)
Beholdningsoppgave for rasjo-
nerte matvarer m.v.

Skjema tir 57:

Skjema T 26:

Teksti1vare4 (forts.)
Beholdning l Itilgang og avgang
angitt i merkeverdi

Melding om import av tekstil-
varer

Kvartalsvis

Minedlige
Sammendrag

Månedsvis

Skjema nr.294: Beholdningsoversikt (rasjoner- De enkelte for-
te matvarer). Sammendrag av syningsnemnder
skjema nr.430.

Skjema nr.
355/40

Skjema nr.
38/49

Hovedregnskap og makulerings -
rapport for vanlige rasjo-
neringskort m.v.

Melding om utferda tilvisin-
gar for rasjonerte matvarer.
Dette skjema omfatter hva
nemndene anviser til de ulike
forbrukergrupper pr. måned.

It NA hver 26.
uke, har tid-
ligere variert.

Månedsvis

Skjema nr,	 Oppgave over omsetting m.v.
200:	 av smOr ved meieri, smørlag

oz heimeprodusentar osv. 	
amell..01-

Skjema nr.
357

Provianteringskontoret.
57577-777-1MIET7g og
salg av kraftfor.

Grossister og
produsenter

Månedsvis



Oppgaveinn-
henter og
skjema nr.
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Oppgavene omfatter: ' Opy.Tavene gis
ay:

Oppgavene
innhentes:

Direktoratet
:767-75Tinter
ing og ras'jone.
ring

Skjema nr.
418 b:

ElprovialtmiLvalt_mel.(forts) De enkelte for 	 Kvartalsvis
Oppgave over hva scm kan for- syningsnemnder
:brukes ifage rasjonenes stOr-
rease. Hva som er anvist for
kjøp. Det4jistenes lager og
omcetning. (Kraftfor)

Skjema nr.	 Tugnskapqskjema for den mined-
436:	 lige kj0 -ttomsetnine.

Til forsynings- Månedsvis
narrider fra firm
maer som får va-
rer fra grossist.

Skjema nr.	 Regnskap for den måliedlige
435:
	

kjOttOnceAning

Skjema nr.	 -Oppm*ve over gitte siakte-
449: ti4ateiser:, disponering av

- s1;,*.t,,ygyldige QOpekort og
innre trierte *kunder.

Skjema nr.	 Opave c.;ver mottatt slikt
450: og slaktedyr

Detaljforretnin-
ger (bearbei4es

ikke)

Forsyningsnemnda/
• fori:11..ingsnemnda

kommunene

Norgc kjOtt- og
flefrkeemtral el.

tt
	

It

It

It 	 . 	 ff

. so, ......	 ...... mwgoomwoewsmftmmwtowmwawtroftersOPWIMMWOW...Pi..... ......

vottkontoert:
A. Rå1jr, B. Ferdigvarer.

-.4)pgave over vegetabilske
oljtt fT; råstoffer

Opi) ::ave over fettråstoffer

Produks,lons- og.salFsoppgave
,

Skjema nr. 7: 37,'poppg'ave over margarin,
kunstsmult epiaeolje og .
andre margarinprodukter

Skjew,. nr.. 2: Prcduks.j. , 115 opp gav -e. over rå-
varer • (kokos, jordnøtt, 76ya,
herdett .fett, annen Aje, smør)
or! ferdipe produkter (ITIErga-.;.

1unzte,1711Tr
andre m*ar'garinpro&f.ktor).

Hér -glingsfabrik-
kr (.g raffine-

rier

OIj
	

; •13

Sip fabrikker

tt

trararinfabrucker

If 	 fi ff
	

TO

Skjemo. nr.
31:

Oppgave over margarin, fast
'og fiytnd. natrett.

Gn ..)ssiste:t tf



Opp ve nn-
he nter
sjema, nr
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Oppgavene omfatter: Oppgavene gis

.	 av:
OppgAvene
innndntes: 

.........111.0010111.010.41.1■11111.11111fteM.MM	   
Direktoratet
for provianter-
ing og resjoneri_
ing (forts.)   

Skjema nr.
249 a

Ras jam) ringikontoret.
Pnrc.,3z) ons opp gave my. for
her eg frukt

Alle konserves-
fabr. som er av-
hengige av suk-
kertildeling

Månedsvis

.0110111110111101110
	 Oppgave over produksjon og

	
Alle son har fått
	

it • ft *

salg av sukkervarer	 •til],atelse' til
produksjon av
sukkertoy

Beholdnings- og forbruksopp-
gave for rasjonerte, råstoffer
i sjokolade- og sukkervareind.
•(rillecgsoppgavee til skjema
nr. 430.)

Sjokolade— og
sukkervarefabr.

Periodevis
etter nærme-
re bestem-
melee.

0.001111MMOMOM
	 Regnskap for råtobakk og salg Tobakksfabr, 	 Månedsvis

vy ferd.ge tobakksvarer
oslos110m1.0040....4.0. .... vow . asommor .....

...... 00VWWgWimwiwms ..m.WW.WOAO W.A4WWW .......... mmoll400,41011.1104.1.0.11.10.

Industridirekto
toratet :7-tran-
WiT3755T7g
gangsundFisOk.

Skjema TV.BR. Rasjimacoseriirsplaner-	 Tegxverk
	

1948
	

. •

nr. i 	sitetsoppgave - leveringssted
for produkter arbeidertall
ved normal drift.

004101, 	 wilWasposse 	 seem.A00410008.10.1001.1.1110,1110.00

Skjema 11-Br. Arbeidets art, gjennomsnttlig Verksted som helt
nr. 3.	 arbet.fertall- maskinelt utstyr el. delvis be-	 1948

Skjeftiger seg
med reparasjoner
av fprbrennings-
motZ7a7-67i.
'maskinelt Us tyr 
forTa't46r.

.111 	 MIONWIN11.11411.

Skjema St. Br..Mhskinelt.utstyr arbeider- Stoprier	 1948
nr.,1	 tail - gulvflate - stOrrelse-

. planer om utvidelse,modera-
'sering.

.01014. 	MON. .1.1001.011111111.411■...11,0110.1110 .11.111.4 4111114.111111.1.11M1110101.11111111.1110 11111..../1/1 11111 	 aMII.M1*1M11.1N•...4W/'M.."VN....i.P."..........

Skjema $t. Br..laskinolt utstyr : . gulvflate- MetallstOperier 1949
nr. 2	 ..sti5rrelse	 arbeidertall

produksjon rAmater:falefor-*
bruk.

Skjema SL43r.1 Arbeidertall i 1947 - arb.tall Sk%fabr.	 1948
31.mai 3.948 - forespOrsel ango
utlån av oppgaver - prosentdel



Industridirek
TZFRet

gema	Arbeidertall procftiksjon	 Skofabr.
	  .....	 .....	 ......

1949
.010 .0.1111111.

Apo*,

Skjema 5 Årsrezmikap (Vinnings- og
tapskonto)

.Handverksb‘ .6drifter
:

byggefagene ff

Oppgaveinn-
,henter og
s erna nr.
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Oppgavene ornfatter: 	 Oppgavene
gis av:

Oppgavene
innhentes:

Skjema SL-BR. Antall beskjeftigede - pro- Garverier
	

1949
Auksjon forespOrsel ang. ut-
lån av oppgaver.	 • •

illiewss tearoom

.011100104111110101111
	 arbeidere	 hovedyrke	 båtbyggerier l båt- 1948

•art av båtbygging l*-- antall	 reparasjonsverk-
slipper	 steder og slipper

•som tidligere ikke
har sendt inn likn.
;oppgave til Indu-
-stridirektoratet

wesismaismotift
	

Forhåndsmelding om planlagt -Tekstillabr.
realinvestering.

ow. ....... . omo wmaftiwo....W.W.4aMlltpe00.01.0W.V.WWWOMmsm~.. ..... . mamm ermasimi .....

... en. . samm um m00 0maiv .. .........

Pris(jirektora-
tet

skjema for
1949 og for
1950/52 og

skjema for
1950 og for
1951/52.
Begge skjernaer
innhentet i
1949.

401.11,011.

Skiema Årsregnskap (Taps- o vinnings- Indus -tribe dri r Årlig (Skje-
konfr balansekonto.)	 xmaet er unde;

o • Fgging.)

Sl,-jerna

Sk,ema

aiamsnimil 	 •

Årsregnskap (Taps- og
rungskonto, balansekonto.)

40110.1111.10

Arsregnskap (Inntekter og.
kostnader som vedrOrer bygge-
g anie ggsvirksomhe ten, ,andre

inntekter og kostnader„ št-
giftsf ,;3r te overskudd6anvendel
ser, det disponible overskudd
og dets anvendelse.)

Hai'idelsbedrif ter
x)

:EntreprenOrer	Årlig

if	 II

• .0111•6161.411.111.1/.11.0110...,.. ..14.111111.11114)...........	 ........
Skjerna,.4	 Arsregnskap (Vinnings- -og	 ItiObel7' og treva.re-

tapskonto	 ansek imto.)
	

'fabrikker
ft	 If

x) Mh."bo-svar;es årli €,? av bedrifter som har mradeplik -b*etter Trustloven
og av "vsti e'-e andre - .firmaesr i forbindelse 'mod pris.c2r4keit.
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Oppgaveinn-	 Oppgavene omfatter:
	

Oppgavene
	 Oppgavene

henter og	 av: 	 innhentes:
skjema nr.

, risArektora-
te,

(forts:T s

.01•00001110,
	 Regnskapsoppgave (benkjeftiget Baker- og kondi- Arlig

personale, omsetting, kost-	 torfirmaer
naoer, driftsovershu:Id).

410..0.010

.111.0111.016003
	 SOkmd om tilskudd fcr lever- Detaljisttil-	 la«

ing av dongeryklwr til arbeid virkere
bruk, omsetningsoppaver

	swit.ftrowesgs	 ....................

.1•11.1111.11.111■01
	 S,Anad om tilskudd for lever- ListefOrte	 MI, •

inger av dongeryklar til ar- Og grossister
beidsbruk. Oppgave over omset,-
nins1?-elOp omsetn.kvantum.

-
Deuten innhenterlOrisdirek-	 ••

torEtet melding om fagende •
kontraktslutninger:

P. 3157
	

Kaffe og sukker
	 Norges Colinia-	 IMF

zrossisters For-
bund,: Importør-
utvalget.

Utenlandsk kraftfor
	 Importsentralen

for kraftfor

Korn og kornvarer	 Statens kornforr.•

	.  

	 -----------------

Statens korn
forretning

Skjema nr. 2
og nr. .

Månedsvis -

wassoiromerwesromp.w.im.

Råstofforbruk snig - mal- Handelsmaler
ingsgodtgpresle (Oppavene
gis fordelt på de enkelte

• melsorter) fraktomkostn.

Salg for egen regning - rA-. Bywd(m011er
stofforbruk ved handelsmaling I

kornkvantum for leiemaling-
alt fordelt på de enkelte

. og kornslag.

Disse cppgaver innhentes,
for tiden blir .d.e ikke bear-
beida.

NAnedsvis ,)
oppg'aver $)r

de stOre
kvartAlsids for
de „ .
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B, Aet er klar over at mye av denne statistikken er

av en slik karakter at cl:A ikke ville være farmålstjene.lig å

Dverforeatbeidet med den til Statistisk Sentralbyrå. På den

andre s/iden må en peke på at silk' som arbeidet med dise stati-

stikkene har vart iagt •opp, har det foregått mye unødig dobblt- •

arbeid, tørst og fremst ford! det bar manglet på tilstrekkelig
. kjennskap til :den statistikk.som alt blir hentet inn av andre.

Dette har ikke br fort. til spill av arbeidskr9.ftç men har

ogs, vært unødig plagsomt for oT.Tgaw,giverm. Like uheldig er

det At desentraliseingen av stati tikkan'har rultert i

u210.1inndige ulikhei; er. i det 1 ogis ke oppIeg, av st.:9,t is	 ne

f . k:7!	 ulike n.1.33r lngs og yr k:77) s grup per inger som gjør de t
1.:e ig â sammenlikne, resultiat ,;kne , for ikke å. nevne det forhold

at :,:-.1..1ministrative :organer som mangler erfaring i. innhenting

bearbFidin,g av ;F.Itatistikk i en, rekke tilfelle har tiendt• ut
sporr.:Iskjemaer uten ki definere : sporsmål,,:,r‘a klart nok og har god.-

tatt oppgr.tvnt i! uten tilstrékkelig.: revisjon med di folge
sta	 har blitt av .hoys.t tvilsom verdi.

Med Eli•te på A unnO. unødig dobbeltarbeid oc, å. øke

mulihetene for en logisk	 norsk statiOtikk,
sendt:,; Byraet	 brev av 10 4 august 1946 en oppmodin'v til

Finansdeprtemntet om at J -t; fra'statsadministrasj , )nen ikke

måtte"utsendes.. sp,errreskjE, , maf.:x av statistisk art til
oner 9 bedrifter organisas joner ell6r kommuner uten at det

førL er gjort	 til en sentralinstan or bringe
på det rene: 1) hvorvidt tilsvarende oppgaver allerede  er inn-

hentet eller ineldt som planlagt fra en annen gren av'administra-

sjonn eller 2) hvorvidt de påtenkte opplysninger muligens mest .

hensi .k.tsmessig Vii kur)n innhntes sammen med oppg.nVer som
all;31-Ae innbentes på annet .hdid.

Som 8extralinstanE• for denne klarervirksomhGt mene r.
en det er naturlig at Byitiet flingerer ". Det ble I/i)revet
vid€?re hevdet E,,,t det i (3.& tilfell,me da det mâtte vi

	 s

inxisamle helt egne oppgaver, bor bli koifferert med

omarbeidet skal utfOres av vedkommende ins -tit:us jon eller

av Yiyrået, og at en i ilfe110 . da andre Institusjoner på grunn
,

av •Dærliga forhold bege knn inusamle statistikken, mâ ordne det
slik ìt :planleggingen av statistikken og utformingen av
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, m„ (Ivriene skjer i sn.marbeid med Byret . Fin6nsdertemntivt,

5.1 seg enig i det b_m ble framholdt i brevet ..fra Byrået og.
1]..n2ti1te til deprAlentene . og de forskj'ellie instrWsjoner

m horer inn under deut "at ,..ir. blir farholdt\således som av
Bi aet foreslått! (Rundzkriv fra Finans- og t41departntet
til ::1,mtlige departementer av 7. september 1946..

Denne henstillingen ble innskjerpet i et nytt rund-

okriv gra Finansdepartementet av september 1948, 'da det i	 *

mellomtidefl . hadde viet seg at flere statsinstitusjoner haAide
satA;, i zang statistiske arbeider uten på forhån4 å konfercre

med 711tAct . med det resultat at . arbeidet ikke v(c4x.' .blitt tirfreds-

stillende Planlagt . Heller ikke dette siste rundskrivet hnt
vimt seg 4 være Vastrekkelig til at alle offentlige institil7
sjoner vender seg -Gil Byrået f6r de går i gang med å hente inn

ny statistikk. Bare i det ene 4ret'som er gått siden siste

rundskriv fra Finansdepartementet ble s'endt ut, har det vært
hErntet inn fem., seks viktige statistikker ute.R at Byrået på fqr..-

hind har fått kjnnokap til det. 1 tillegg til dette har By7rA0t.

i flere tilfelle grid A spore opp planlagte statistikker for
do ar blitt satt i verk og på eget initiativ fått vedkomOnde
institusjoner til 4 samarbeide med. Byrået. Poi' ovmull,g, A um_ •

gå enda flere slike tilfelle har Byrået i brev, av 1. august i

Ar bedt Finansdepartemn -6et om A innskjerib henstill#gen frA
1946 enda en gang.

Jamvel om d(? -t; like til det siste er blitt/hentet inn

atistikk uten at det ph forhånd har væri konferertI med

Byrået, kan det likevel merkes en avgjort bedring ;iaen 1946e
Pire av 4e statsinstitusjoner som har mest 174ukfoi statistikk

står i stadig.kontP,kt med Byrået når det gjelder sljørsmål om

ianhenting av nye' oppgaver eller forandring av . deri løpende
statistikk. En merker også on stadig storre forståelse av at

det er rasjonelt i et så lite land som Norge sentralisere
2E21211212nm av statistikk i en institusjon, 

/
'nemlig Byrået, og

, . at .de øvrige statsinstitusjoner først og,fretst'bor nøye seg •
pled A konsumere statistikk, dvs. nytte 6n statiotikk som blir\
pt.ndusert av Byrået til analyser som måtte wore nødvendig for
dei\es daglige arbeid. Det er imidlertid ennå et langt stykke,
igjun ...til en.knm si at norsk statistikk•kr rasjonelt organis.ert
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og at de ulike statistikkene utenfor ByrAet, er lagt opp på
en måte som logisk og administrativt . er.den heldigste.

Et problem som vil reise seg i samband med en even-
tuell overforing til Byrået av statistikk som nå blir utarbeidd
av andre, er omsynet til konfidensiell behandling av oppgavene.
Det må legges stor vekt på at de oppgaver som Byrået henter inn,
blir behandlet helt konfidens ielt slik at en kan bevare tilliten

til Byrået. Dette betyr at andre statsinstitusjoner ikke kan
få lov til å studere de enkelte skjemaer som'blir sendt inn til
Byrået i samovar med loven om innhenting av statistikk. Flere
adm4nistrative organer har imidlertid nettopp bruk for . å

studere enkeltoppgavene fra bedriftene. I den grad dette er til-
felle vil det neppe være tilråd'elig at oppgavene blir hentet inn
i Statistisk Sentralbyrås navn ) jamvel om det blir presisert at
innhent ingen bygger på en annen . hjemmel enn 1.ven om innhenting
av statistikk. Blir . ByrAets navn*..nyttet i slike tilfelle, vil

oppgavegiverne lett kunne bringes til å tro at Byrået lar admini-
trasjonen undersøke konfidensielle . oppgave. r . også. I slike til

fele har en derfor gjerne gått til den ordning at oppgavene er
blit+ hentet inn i navnet til det administrative organ som er
smr1.1 interessert i A studere enkeltoppgavene, men at
statio61ske 1221122111a er blitt utfort av Byrået. På dette
viset LLevr Byrået kunndboverta bearbeidingen av statistikk som
tidligereohar vært bearbeidet av andre uten at dette har svekket
tillten til Byrået; Den gamme formen vil kunne nyttes ved en
eventull overforing av andre statistikker fra administrasjonen
ellers	 Byrået. Det ar neppe'tvil om at det ved slike. over-
foringer IcaTine spares både på personale og maskiiielt utstyr

samstundes 'Aom statistikicn ville bli bedre.
B,IrrAet legger stor vekt i). å å fylle oppgaven som

samordner av norsk s#1t%etikk så godt som riki er, og en moter
stadig storre forstaelse . for hvor viktig dette arbeidet er.
1) -t er allerede -)ppnAdd betydelige resultater av denne ;emord-
ni ,en, men det gtår enda igjen mye som kan utrettes,
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Dels som folge arbeidet med A gjenhente forsinkelsene

fra krigstiden og • dels fordi de lopende axIDeidsoppgaver har
vokset sterkt i etterkrigsårene, er arbeidsmengden i Byrået langt
storre i dag enn for krigen. Det er vanskelig å gi noe presist

uttrykk for hvor sterkt arbeidsmengden har voksets,. Veksten har

gitt seg utslag dels i flere publikasjoner under arbeid eller
ferdig i manuskript, dels i en utviding av omfanget av en rekke

undersokelser og dels i en sterk økning i tjenestevirksomheten
•werfor personer og institusjon utenfor Byr&et. EA skal i
korte trekk forsøke A gi et inntoork av denne utviklingen:

tL 	Tallet a -ublikas one/ ut itt av B het*

19 78
9 9
940
941
942
943

1944
1945
1946
1947
19 48
1, 1-31/10-1949

16 .

19
20
12
16
15
li

10
16
13
18
is

ovenfor viser at talltt på publikasjoner
ut014t av Byrået sank:under krigen, men at det tok seg fact opp

ette±\frigjoringen s4k at det i de sis	 .Arene har ligtepå
Aag kamma nivå som .ør krigen. Tallene for pttarkrigpAreng.
imid1e7ftl_d ikke noe riktig .bilde av hvor mye statistikk Byrået—

har prodlisert, da tallet p& publikaJjoner som er under trykning

har steut sterkt på 6runn av de vanskelige trykringsforbold.

Pr31.0kt4er iår hadd?! Eyr6et tilsammen 9 publikasjoner aider

trykninei 'hot 5 pr. 1/1 1946 (;gi ytterligere tre publikaslonexe
var ferug fra'Byråets hand til å sendes tiltrykkeriet. Dette

betyr at 6et tj41 cle 62 publikasjoner som ble ferdig fra 1/1,1945

i 3 f- 	 egge 14 publikasjonerasjoner som nett oxegne't. er

blitt.fulifot.1 .fra Byrets "side i den samme tiden uten å bli

trykt: Dette iiar dels publikasjoner som under normale forhold'

ville ha vært tuilfort i tiden 19 40 - 1945 og de a. heit nye

pOlikasjoner ! De nyc publikasjonena er arbeidsionnIngail
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lonnstellingen, elektrisitetsstatistikk og trafikkulykkes-

statistikk. Av disse ble arbeidslønninger for krigen publisert

som artikler i Statistiske Meddelelser, men disse artiklene var

av et.betydelig mindre omfang enn de tilsvarende publikasjoner

i dag. I tillegg til disse publik9sjonen6, som enten er blitt.

trykt elle» som ligger ferdig fra Byråets hand, har vi'9 publi-

kasjoner som regnes med å bli ferdig i manuskript i tidsrommet
31/10 - 31/12 i_Ar. Regner vi disse publikasjonene med, blir
tallet på de publikasjonar som vil bli ferdig framstilt av
Byrået i årene 1946 - 1949 hele.80,.(netto regnet) dvs. gjen-
nomsnittlig 20 publikasjoner pr. år. Dertil komner at en rekke

av etterkrigspublikpsjonene inneholder flere årganger,  mens
tilsvarende publikasjoner fra førkrigsårene representerer bare
en årgang som det tok tilsvarende mindre tid a utarbeide.

opstillingen på side 6 er det for 20 årlige publi-
k,sjoner ft opp at de ventes å bli ferdige i manuskript i 1950.

tillegg til dette kommer de publikasjonar som er fort opp på

side 7. Det ar ennå ikke klart hvor mange av disse vil bli fer-

dige i manuskript i 1950, men foreløpig regner en med 11 publi-

kasjoner. Alt i alt vil altså ca. 30 nye publikasjoner bli fer-

dige i manuskript i løpet av neste år i tillegg til de som yentas
ferdige innen utgangen av dette Aret.'

Det er vanskelig A gje seg opp en maning om hvor

mange publik9sjoner Byrået kan r .:Igne med å få ferdige i manu-
skript i løpet av 1951, først og fremst fordi dst er på det uvisse

hvor mange nye ting det vil bli hove til A sette i gang i tiden

framover. Men legger vi sammen tallet på de løpende

Publikasjoner som kommer ut alt i dag og som det sikkert vil bli
ferdig en årgang av i 1951, og tallet på de publkasjoner som

ventes ferdig i manuskript i 1951 som resultat av nye undersøk-
elser som alt i dag er satt i gang, kommer vi opp i ca. 25.
Lykkes det å få realisert de planene for nye undersøkelser som
er nevnt i hovedavsnitt IV, vil også tallet på publikasjoner
som kan ventes ferdig i mauskript i 1951 komme opp i ca. 30.

Konklusjonen av dette blir at tallet på publisjoner
som er framstilt ferdig av Byrået (netto regnet) i årene 1946 -

1949, ligger IA.samme gjennomsnitt pr. år som maksimumstallet
for krigen, dvs. 20 publikasjoner. Bade i 1950 og 1951 vil
det bli fullført omlag 30 publikasjoner hvert år.
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Dette gir et visst inntrykk av hvor sterkt arbeidsmeng4en i

Statistisk Sentralbyrå har vokset i 10Det av det siste ti-året,

men tallena gir ikke noe fullstendig bilde. Arbeidsmengden
har steget også som følge av 1) utvidinger av allerede eksister-
ende statistikk, 2) ny statistikk som blir publisert bare som

artikler i Meddelelser og andre teder, eller som ikke blir

publisert i det .hele tatt, og 3) den sterke veksten i Byråets

tjenesteytingsvirksomhet.
Blant utvidingene av allerede eksisterende statistikk

kan nevnes at betalingsbalansen og statistikken over gjeld og
tilaodohavender i utlandet nå blir'sakt opp.betydelig mer de-

taljert og spesifisert enn tidligere, bl. a. på grunn av de krav

som stilles fra de internnsjonale organisasjonar. Dette krever
et betydelig merarbeid. -Det samme gjelder utvidiilgen av vare-

o -r.setingen.med utlandet. For 1948 ble det dessuten etter krav
fra O. E. E. C. foretatt . en.omgruppering av handelsstatistikken
for 1948 i samsvar med 0 E. E. 0.'s varenomenklatur. Videre
må nevnes merarbeidet p.g.a. at det blir innhentet mer spesi-
fiserte oppgaver over kommunenes kontantbeholdninger og som

folge av at Statistiske Meddelelser og Statistisk-økonomiske
oversikter og andre publiksjon - r er blitt utvidd i storre eller

mindre grad.

Av nye underskkelser som ikke blir lagt fram i egne

publikAsjoner men trykt i Statistiske Meddelelser eller andre

steder, har vi statistikken over investeringer i industrien, en

statistikk over byggevirksomheten, en statistikk over måneds-

produksjonen av malmer og metaller l tekstiltelling, visse hoved-
tall for de innenlandske flytninger, den nye reiselivsstatistik-

ken, de månedlige opgaver over lostebiltrafikken som vil komme
f.o.m. 1. januar d.å., kvartalsstatistikk for statsbanker og

kredittforeninger, en halvårsstatistikk over hvordan utlånene
fra aksjebankene og sparebankene fordeler seg på _debitorer,

beregninger av konsumbudsjettet og den finansielle sirkulpsjon

til bruk i n-sjonalbudsjettet og den nasjonal-konomiske grup-
paring av regnskapene og budsjettene for stat og kommuner. Også

alt dette krever et stort merarlbeld. Ehdelig må nevnes at *71yrAet
etter krigen har overtatt fra Bank- og Sparebankinspeksjonen ut-
arbeidingen av månedsstatistikken for aksjebanker og sparebanker.

Når det gjelder veksten i Byråets tjenesteytingsvirk-

somhet, må en først og fremst nevne merarbeidet son folge av
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alle de forespørseler som Byrået sA A si daglig får fra inter-

nasjonale organisasjoner, først og fremst Det internasjonale

arbeidsbyrå, P.N., Pengefondet, E. C. E. og O. E. E. C. Ar-
beidet med a svare på disse forespørselene leggar beslag ikke

bare på sekretwr- og assistenthjelp, men også på byråsjefenes
og til dels direktorenes.tid. Det samme gjeldar besvarelsen av

forespørsler fra E. C. A. gjennom Handelsdepartementet. Også

forespørselene fra stat og kommunadministrasjonen har et betydelig

større omfang i dag enn for krigen, og Byrdet foretar ofte spe-

sialundarserkelser etter oppdrag fra administrasjonen i tillegg
til de undersøkelser so J1 alt er nevnt. Dessuten har forespørsel -

ene fra private økt sterkt. Som eksempel på dette kan nevnes at

besvarelsen av forespørsler om handelsstatistikken legger beslag

på minst to assistenter, mens dette for krigen bare krevde en del

av arbeidstiden for en assistent.

Videre må nevnes at ByrAet i samsvar med loven om folke-

registrene fungere som sent'7alkontor for folkeregistreringen.
Særlig nå under utbyggingen av fokeregistrene krever dette en

betydelig innsats fra Byråets side. En førstesekretær og flere
assistenter er sysselsatt med dette, foruten at det legger be-

slag på arbeidskraften til byråsjefen for befelkningsstatistik-
ken.

Endelig er det grunn til A peke på at det i dag blir
st93rre

lagt ned et etskillig/arbeid enn for krigen på forarbeidej til
nye statistikker og på omlegging av allerede eksisterende stati-

stikk, dels fordi vi nå må esjennomføre mange av de planlagte
forbedringer som matte utsettes p.g.a. okkupasjonen, og dels

fordi kravene til statistikken har steget meget sterkt i det
siste ti-året, slik at en også av denne grunn må gå til større

utvidinger og omlegginger enn normalt for krigen. Dette utvidde

planleggingsarbeid legger først og fremst beslag på byråsjefenes
og direktørenes arbeidskraft, men også sekretwrene deltar i slike

forarbeider i stor utstrekning.
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VII. Personale og administrasjon.
	INA	

. Den sterke veksten i arbeidsmengden har gjort det npod.

vindig å øke personalet tilsvarende. Som det framgår av opoVsti1-
1.Lngen på . side 43 var, det samlede personale i midten av oktober
t6 og en halv ganger tre enii i begynnelsen av 1940. Det er .

umulig å si nøyaktig hvor mye av denne økningen skyldes merarbeid •
med å gjenhente forsinkelser, hvor mye skyldes nye undersøkelser

tillegg 'til de som var i gang i 1939, og hvor mye skyldes den
Økte tjenestertingsvirksomhet, men, noen alminnelige merknader om

spørsmålet kan være på:sin plass.

Oppstillingen på side 4`)Iviser at det idag arbeider
85 flere funksjonwrer med tellinger 4nn det gjorde i 1939. Av
disse tellingene vil som for nevnt, nusholdningsundarsokelsen og
varehandelstellingen vare avsluttet innen utgangen av dette aret,

og fiskeritellingen innen utgangen av neste år. Folketellingen
av 1946 vil imidlertid bli avløst av folketellingen 1950, og

blir Byråets framlegg om å sette i gang bedriftstellitng våren

1952 godtatt, vil denne kreve et personale som mer enn oppveier
de funksjonærene som blir frigjort ved avslutningen av jordbruks-
tellingen 1949. En må derfor regne med at personalet ved telling-
er kommer til å ligge om lag på det nåværende nivå i flere år
framover.

Personalet pkde ordInmre• kontorene har ;At til over
det dobbelte i 10-året 1939-49. En betydelig del av denne øk-
ningen har vært og vil enda en td framover 4011 absorbert av ar-

beidet med å hente igjen forsinkt.lser . fra.krigsårene uten at det

lar seg gjøre å påviseiloyaktige tall l og etter hvert som gjen •
hebtinzen skrir fram, Vil aette personalet bli overført til de . •

itre arbel.dsoppgavene som ef:Tolanlagt. Men storparten av økningen
i et ordinære personale er blittabsorbert i.arbeLdet med nye
og utvidede undersøkelser )xy.rtett fratellingen. og i den
økte tjenesteitingsciirksomhet,a. kan nevnes at . på det nye
kontoret foi* nasjonalregnskapet er sysselsatt 6 funksjonærer, at
flere funksjonærer på andre kontorer også arbeider'med.neisjonal-
regrisk4eti at den utvidede..skattstatistikkpn 1relier5tunksjo-,•
newer mer enn for krigen, at de nye undersøkelsene over clonning7. •
ene krever:ea. 15 funksjonærer mer enn tidligere, og at den rolKte

.•(fort*.s.44)44.,
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Aets •ersonale 'hr. 15. oktober 1949.
(inkl. sermitterté. me	 ere ekskl. ermitterte uten lOnn).1.0nn og timear

Ordinære kontorer 1)

DirektOrer

Byråsjefer

Konsulenter

Sekretærer

Spesialstillinger

3ekretaBraspiranter

Fallmekt.„ assistenterA:ektraarb.

6=

16

m.v. 74

100

1/1 1946	 15/10-1949,

2
8 2)

	

16	 30

	

96 	 178

	

123 	 230

Folketellingen 1946 
Sekretær
Spesialstilling (maskinarbeider)eder)
Sehr3tæraspiranter
Fullm., assistenter, ekstraazt1 11104

Boligtelling 1938

Sekretær	 •
Main., assistenter

Husholdningsunderoikelse 

Sekretær
Assistenter

Jordbrukstelling 1939 og 1949
Sekretærei.
Ekstraarb. mbd . se.kfetærLtnn
Assistenter og ekstraarbeidere

Askeritelling og varehandelé telling
-

1
3

2524
7-11-7.1*-

018

Byråsjef
Sekretær
Sekretæraspiranter OM. .
Fullm. og assistenter	 MUM

	 10

personale i.alt 141 123

I.) Inkl. Unnstellinger„ soin

2) Ekskl. 2 permitterte byråsjefer.

t. ...LiArt»ogp under ekstraordinært i
Byråets budsjett.
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belastning på hullkortavdelingen har gjort det nødvendig å øke

personalet her med ea.'30 funksjonærer .

Det sier seg selv at den 6 -terk veksten i arbeids-

mengden og i personalet har fort med seg en betydelig økning i

arbeidet med personalsakene .og i Byråets sentraladministrasjon.
Folgende funksjonærer ar idai knyttet til détte arbeidsområdet:

Økonam
Kasse	 •	 2
Postekspedisjon og breVarkiv	 2
Sentralarkiv for utsending
og oppbevaring av publikäzjoner 2
Materialforvalter 2

. Korrektur
Tari-typerskriving, (skriving
for offset trykking av ipubli-
kasjoner og skjemaer) .	 2
Vaktmester og bud	 2

alt  17 funksjonærer
tillegg til dette kommer en s eicretær • som dels ar sysselsatt

med personalspørsmål og administrasjon og dels med Arbeidet på
den årlige. utgave av Statistisk Årbok. Dette personalet og hele

arbeidet med personalsakene og administrasjonen ligger nå direkte

under underdirektøren. Men skal han få tilstrekkelig tid til å .
ofre seg for sine egentlige gjørem&l, vil det viere nødvendig å
frita ham for den detaljerte daglige behandling av disse spors r .

målene. Det vil hellardkke vTre rasjonelt 8,*legge dette arbei-
det under en av sjefene for de øvrige kontorer. Byrået har der-

for i let foreløpige tudsjettframlegg for 1950/51 gått inn for.A
få opprettet en egen byrâsjeftilling for kontotet for personale

og sentraladministraojon. D(in som eventuelt skl tilsattes i

denne stillingen, må jaa utdannelse og erfaring som gjør ham
lig skikket til å arbeide med disse sporsmaiene.

For 8, gi. et inntrykk av than administrative oppbygging
av Byrået har en på side 45 gjengitt en oppstilling ov6r Byråets
personale fordelt på stillinger og kentorer pr. 1 .,5w okt6ber. 1949.
De -i; •framgår her at Byraet så snart kentoret for skattefarskingen
er opprettet, vil besta av li ordimitre kontorer, leJet . av hver
sin byrâsjef. I tillegg til dette komme. 4 tellinger, hvorv-7
11 .&1;er under bråsjefer på de ordinære kontorene og 2 har stile
egne sjefer #' Endelig kommer hullko -Aavdelingen som ledes av en •
maskinarbeidsleder,. biblioteket som ledes av en•hovedbibliotikar
og kontoret for* industri- og elektrisitetsstatistikken*som . for

(forts.s.46)
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• *	 1).
. Ordinære•kontorer 	 .	 .. )

Ire rer og stenografer

Kontor nr. ..	 .
1. Befo1kn.- 1 medisina1- 1 rekruttstat.

	og foikregister.(ekskl folketell.) IL	 -
2. Jordbruksstat. (ekskl. jordbrukstell.) I. 	 -
3 SI“)g- 1 jakt- og.meleristatistikk	 . 1	 -
4. Haildels-omsetn.stat..og t6ksti1te11., 1	 -
5. SkipsAts-Al.a. samferdselastdt.- ,

	og\rsi5e1ivsetatistikk1	 -. 
6. Pris'er og law!omkostn" byggeonkootn.,

•indeks, alk61101- 1 retta- og trafikk-

	

if.I.;:ftkesstat. .0ikskl. hushOldn..gvsOk. 1	 -
7. Sosial-,, lonnstariff-;„ arbeidskon-

flikt- og holigsta#stikk	 1	 -
it. Kommulial- og statsi-egnSk.stat., skatte-

stat,., finanstell.„ betalingsbalance
og valgstatiEltikk	 1

. 9. Konjiirktuninalyser„ redaksjon av Stat
Medd. og Økonomisk Utsyn	 perm.

10. kisjc,lia1n7Tnskap og bankstatistikk	 tt
2.1. 8.1<tteforqking	 -
Kontor 4t ;•or industri- og elektr. 7tat.	 -

It 	 If 	 tt ryv3ona1e 1. Okonomi,. Stat.*
A	 • bok rn.v.. -k '	 •.,"	 -

0 	 tt ,,, it biblioteket	 -.
II 	 tt 	 :. It

, hullkortavdelingen	 ,IN
It 	 11 	 tii .. ..folketollin	 ,gen 1946 

3)-

	

.o. it 	 It husholdningun&rpOkeloe 	
4)It	 tt 	 11 • jordbrUkstelling	 ,... 	 ..

.11 	 ft

	

. .. 	 0 fi.rkeri- og varehandels-
telling i.,•

'Personale i :.It ' ,17.---7-.••

ONO

IOW

OM.

/NNW

•

2 	 - 	 - 15 	 18
1 	 -- 	 t. 	 4 	 6
2 	 - 	 .. 	 5
2 	 - 	 1

	

25 	 2 9

1 	 - 	 - 	 5 	 7

2

2	 I	 13	 17

2. 	 15	 21

1
9

2;

4

	45 	 46

	

68 	 71

	

9 	 10
	27 	 3F1

10 	 17 
sipyraeoraw

..*/*0J_p 	 29:P

Inkl. lOnnstellinger, som for 1949N er fOrt opp 	 ekstraordinært

2) Lodes av samne byr43jef som 5. kcntor. *
I en fOrstesekreter vd 6. kontor

4 	 • it	 H. same byråsjef som 2. kontae-b-

••
. 	 t.,E;

b jet *
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tiden ledes av underdirektøren, men som så snart det lar seg

gjøre, vil bil - slått sammen med et av de ordinære )!,...3ntorene.

Når denne sammensiagningen er gjennomfort, og under forutsetning

av at framlegget om en ny byrå*sjefstilling for personale ot ad-

ministrasjon blir akseptert,. vil Byrået komme til å . best6, av 12

ordinære kontorer med hver sin byrasjef, minst et kontor for
k

tellinger med eGen byråsjef, en hullkortavdeling med egen sjef
og biblioteket, alt i alt minst 19.kantorer med egne .;,j ...!... som

6 direktc:, underordnet direktorene-

\	
.Denne sterke oppdelineen på kontorer gjor det nødvendig

å ipprette administrative mellpmledd mollom kontorene og direk ....

toren. Det vil være uoverkommelig for direktøren å stå i direkte

kontak76 med sjefene for alle dise kon .tyrene f.)ruten at han i .

visse tilfelle or nødt til å stâ i direkte kontakt også med ela-

kelte sekrfitærer. Dette har Byret hele tiden vært merksam på,
\

og\ det ble derfor 1. juli 1947 opprettet en egen stilling som. .
underdirektor. Den ytterligere økning av arbeidament*on og den.

erfaring en har høstet,gjor de . ; klart at problemet ikke er lost
ved opprettingen av denne ene stillingen, BYTtCt kan ikke idag'
legge fram...4oe enaelij, og fallstendig framlegg om la . 1.3rdan den

Øverste ledelse bor organiseres i framtiden. Bare ved ytterlier
erfaring kan en finne fram til den beste ordning. Men en er,i

allfall kammet til at det ireniLe minst (AA mellomstilling til.*
Byrået har derfor på budsjettframleoget for 1950/51 gått inn for
at det bor opprettes en ny stilling fpr ,...11. underd -Arektor som

etter planen skal lede den Avdeling for okonomisk€ .•)s sosiale
undersøkeiser, som det 1 ay:mitt VIII vii bli gjort nærmere gi.c4e

far. Det ar mye sam taler for at det hor opprettes enda fler,k
1:inderdirektørsti1linger, slik at det J. alt blir 3 kanskje /arum
* slike stillinger, mon dette er • det .. , ,-yr tidlig å ha noen . ,6adelie.
opfatning or .a. Det samme gjeIder sporam&let om hvordan erel. til-

f,.t.le skal fordele arbeidet 1)6 de tre eventuelt 4 unfferd 4 rekt.0.-
rene. Det. vil være naturli t det under hver av disse. mellom- .

tillingene; sorterer ,A bestmt utvalg av kontorer , i ...thafplle

et *blir i alt 3 under , dire:lit or.F.t.i..11.inger, vil dette bety at , det
der hver- uriderdirer - vii-sortere gjennmsnittlig 5 lio ntor-

• p;i...fer.	 ..

Bare ved en omorganisasjoet:ter disse linjene vil de',
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van:, mulig A redusere arbeidspresset på direktøren, silk at "lan

får - tid til a ofre seg for det som bør være hans hovadoppgav-r,
nemlig å p1anle.72,:e framtidige arbeidsoppgaver,  A sorge for c.,;n

god rekruttering til byrâsjef-, konsulent- og sekretærstillingene,
a planlegge arbeidsfDrdelingen mellom dehflere funksjonærene,
.6. skape tilstrekkelig kontakt mellom kontorene og avdelingene

å folge med i den okonomiske utvikling og i det økommisk-poli-
tiske ordskifte for på den måten a kunne 'danne seg en mening om
behovet for statistikk, å stå i nær kontakt med administrasj ,Dnen

. eners bi.a. for å kunne danne seg et.bilde ..av behovet for sta-
tistikk til administr ativt bruk, A holde seg ,A,Jour med utvikling-
en når det gjelder statistisk teknikk 0g metbde . så vel som med

utviklingen av den statistiske og økonomiske teori, å s.cTrge for

best mulig samordning av norsk statistikk, a oppretth o lde den
nødvendige kmtat med statistiske institusjoncit i utlandet osv.

Dersom direktoren ikke får den ndvenUìo tid til Lofre seg for

slike oppgaver, vil dette i det lange løp kunne få :alvorlige kan-

sekvenser, ikke minst for kvaliteten ay- det arbeid Som. Byrået ut-
fører.

o
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MIDrganiseringen av en Avdeling for økonomiske o

sosiale undersøkelser.
.10110.0.11......werors

Den nye underdirektørstillingen som Byrået har gjort

framlegg om, skal etter planen tilsettes med en hørt kvalifisert

økonom og statistiker som får til hovedoppgave a samordne arbei-

det på 9., 10. og 11. kontor, d.v.s, de kontorene som star for

henholdsvis konjunkturanalysene, nasjonalregnskapet og skatte-

forskingen. Når Byrået har funnet det formålstjenlig h samle

disse kontorene under en egen underdirektør, er det både fordi

arbeidsområdene er svært nær i slekt med hverandre, og fordi kon-
torene skiller seg temmelig sterkt ut fra arbeidet ellers i By

ret. Som det vil ha framgått av hovedavsnitt IV, er disse kon-

torene ikke direkte sysselsatt med å samle inn, bearbeide og

analysere statistisk materiale, men har til hovedoppgave å ut

fore økonomiske og sosiale undersøkelser ved hjelp av statistikk

som foreligger eller som kan skaffes til veie av de andre konto-

rer i Byrdet. Under den nye underdirektøren vil det også være
naturlig å legge konsulenten for matematisk statistikk og kon-u

lenten for sosiale unsiersøkolser. Den matematisk-statistiske

konsulenten skal i første rekke fungere som rLdgiver når det

gjelder løsningen av teoretisk-statistiske problemer. Slike

problemer reiser seg i storre oiler mindre grad i alle kontorer
i Byraet. Ronauintom for sosiale undersøkelser bor stå til fri

disposisjon for den nye underdirektøren, men det vil være natur-
lig a disponere ham til sosialpolitiske undersøkelser som Byrået
måtte få i oppdrag ntføre.

På dette viset vil en få grunnlag for å or anise/c
en egen Avdeling for økonomiske og sosiale undersøkelser inten-

for Byrået. Med cic , stillingene.,,om 9., 10. og 11. kontor alled
rede har bevilgning til, vii denne vdelingan fa følgende perso

na le:

underdirektør
byrdslefer .

konsulenter
B sekretærer

assistentar

Dette persana_Let vil være tilstrekkelig ti, L't beEyane med- men
en regner med at arbeidsoppgeivene fdr-avdIi4gen vil . vok- , sa

sterkt at det snart vil h .li - behov or a opprette nye stillinger,
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vil det trolig bli behov for å knytte en sosiolog til av

delingen.

Organiseringen av en egen Avdeling for økonomiske og

sosiale undersøkelser vil bety et viktig skritt når det gjelder
•å - effektivisere forskingsarbeidet •i Statistisk .Sentralbyrå både

fordi det vil fremme samarbeidet mellom 9., 10. og 11. kontor,
og fordi det vil gjøre det mulig å oppnå en.bedre kontakt mellom

disse kontorene og kontorene ellersi Byrået. Som eksempel på

hvor nært knyttet til hverandre arbeidsoppgavene for 9., 10. og

11. kontor er, kan nevnes at nasjonalregnskapet vil danne et

viktig statistisk grunnlag for analyser av hvordan skattesyste-
og

met virkarWat analysen av de økonomiske utviklingstendensene,
som ligger under 9. kontor, vil ligge nær opp til analysen av

virkningene på etterspørselen av bestemte former for skatter,
som horer inn under 11. kontot (skatteforskningskontoret).
det hele tatt vil det sikkert vise seg at de fleste undersøkeloer

som et av de etre kontorene får i oppdrag å gjennomføre, vil gren-
se så sterkt opp til oppgavene for de øvrige to kontorer at et

nøye samarbeid er nødvendig. En av hovedoppgavene for den nyo

underdirektøren bletrå gjøre dette samarbeid så effektivt som
er. På det viset vil en kunne få utført et kvalitativt bedre
arbeid enn under den nåvmrende organisasjon. Noe av det mest

typiske ved moderne vitenskapelig forsking er at den i stor ut-

strekning er basert på gruppearbeid. På det ene området etter det
andre har det vist seg at forskingen kan utføres mer effektivt

gjennom gruppearbeid eni gjennom isolerte studier av enkeltmel
Dette gjelder ikke mindt den økonomiskestatistiske f01;91cing.

Ved at det blir opprettet en ny underdire,,zorstilling

og organisert en egen avdeling for økonomiske gx: sosiale under-

søkelser, regner en med at Byrået etter hver, vil:kunne bli i
stand til å overta mange av de økonomiske og sosiale undersøkel-
ser som nå blir utført av andre statsinstitusjoner. Ved å samle

slike unaersøkelser under en ledelse vil er ikke bare kunne dra

nytte av fordelene ved et mer intensivt gruppearbeid,. men en vil

også kunne unngå mang6' av de dobbelturoqrsokelser som nå foregLr

rundt om i departementene.
DO; .lar seg ikke.gje e å stille opp et skarpt skille

mellom de arbeidsoppgaver som tiaturlig vil måtte loses av Avde-
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lingen for økonomiske og sosiale undersgikelser og de oppgaver

so) horer heime under de øvrige kontorer i Byrået. At arbeidet

blir forskingsbetont er f. eks. ikke noe avgjort swrkjenne, for

det foregår, har alltid fregått og vil måtte komme til 4 fore-

gå et betydelig forskingsarbeid i alle de andre kontorene i By-

rAet også. Skulle en forsake a dra opp en skillelinje, måtte

det uttrykt i få ard bli slik: Mens de andre kontorene har til

hovedoppgave å samle inn, bearbeide og analysere statistikk

ut fra økonomiske og sosiale synspunkter, vil hovedoppgaven for

den nye avdelingen bli a utføre økonomiske og sosiale under-

sokelser med statistikk som cinalytisk hjelpemiddel. Med andre

ard, denne avdelingen skal i f*ste r6kke "konsumere" den stati-

stikk som de øvrige kontorer i Byrået "produserer".

Nødvendigheten av å samordne arbeidet på Avdelingen

for okonomi8ke. og sosiale undersøkelser med det arbeid som hører

inn under de øvrige kontorene og mulighetene for A utføre verdi-

fullt arbeid i opplegg av ny statistikk, vil naturlig nok stille

store krav til den som skal lede den nye avdelingen. Skal av

delingen kunne bli i stand til å utføre et vitenskapelig høy-

verdig arbeid, må den som daglig leder få en mann med viten-

skapelig trening på de arbeidsområder scrY) avdelingen skal ta

seg av, og med erfaring i vitenskapelig gruppearbeid (insti-

tuttarbeid), foruten at han må ha vist betydelig evne for og

trang til vitenskapelig forsking. Han må porsonlig være . i

stand til a yte virkelig originale synsmåter og analyser. En

slik mann vil Byrået ikke kunne få uten A by en lønn som ligger

over byrasjefgasje, i alle fall vil en ikke kunne regne med å

beholde ham på lengre *sikt, noe som er uhyre viktig når det

gjelder en slik stilling. Blir det opprettet en sjefstilling

med lønn som ligger på høyde med eller ikke langt fra andre

vitenskapelige stillinger, vil de,t derimot være mulig å skaffe

en tilstrekkelig kvalifisert mann og an mann som er villig til

overta stillingen som livsstilling. En har overveidd spørs-

målet om hvilken lonnsklasse stillingen bier komme inn under.
I konferanse med finansministeren i mai i år framholdt en at

flere grunner taler for å velge lønnsklasse 18 (forsker 1).
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Hovedargumentet for dette var at d9t til å begynne med kanskje

ville være praktisk å organisere avdelingen i en noe løs farm,

slik at ledaren utforte enkeltmanns arbeid mer enn A fungere

SO3 avdelingssjef. Etter a ha undersøkt spørsmålet nærmere,
har en etter hvert fått større klarhet over de oppgaver som
det er naturlig å legge på den nye avdelingen og spesielt på
lederen av den, og en er kommet til den oppfatning at det er

viktig allerede fra forste stund av å få organisert en fast
ihoptomret avdeling med en sjef som har det fulle ansvar for
de funksjoner som det foran er blitt pekt på som hans hovedopp-
ga -ver. Av den grunn vil en tilrå at stillingen som leder av
den nye avdelingen allorede fra forste stund blir opprettet son
en stilling av lønnsklasse 19 (underdirektør).
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IX. Siluttmerknader.

Ut fi omsynet til de krav so- må tilles til den

offentlige stat,e-tikk og på grunnlag av en n054! vurdering av de

tekniske og admInistrative problemer som .rbeidet,med denne

statistikken byr på, har en i avsnittene .'oran kommet fram til

folgende hovedk,nklusjoner:
1) Ennå en korte -re tid framover bør Statistisk 'Sentrlb, 	 legge

hovedvekten på A bringe de løpende publiesjoner ajour 17'urtigst

råd er og åfullføre snarest de engangsuhdersøkelser soin 'alt er

satt i gang.

2) Dette betyr at det under "aktualiseringsperio4W må vises
en viss resignasjon når det gjelder igalig..6ettipg av nye under-

søkelser. Særlig gjelder dette undersøkelser sog ikke kan sies

være absolutt locivendige, f.eks. arbeidea av slik art som

den omgruppering av handelsstatistikken eier10..E.C.'s vare-

nomenklatur sor Byrået måtte foreta for 1948.
3) Byrået bor den nærmeste tiden legge stor v4kt på A detalj-

planlegge utvi(inger og forbedringer som fot	 stor del også

har vært tatt opp tidligere, men som det på ghann av de vanske-

lige arbeidsforhold ikke har vært mulig å ført fridere.

4) Under forutsetning av at retningslinjene 1, - 3) blir fulgt,

kan en rogne med at praktisk talt alle lopendi publikasjoner

som Byrået utarbeider, vil bli aur fra Byråets  hand senest

sommeren 1950. Men det er fare for at det på grunn av de vanske-

lige trykningsforhold vil ta atskillig lengr ,e, tid for publl.ka-

sjonene kan komme ut trykt like tidlig som forkrigstiden

5) Tendensen til å desentralisere den offentlige 6tatistikk har

i mange tilfelle virket til å forringe kvaliteten av statt ,Gik-

ken og har fort med seg dobbeltarbeid og en,lite efYektiv

arbeidsorganisasjon. Ulempe-ne ved dette kar inngås L4els vet it
Byret overtax enkelte av de statistikkene bom nå bl -Ar utar„eidd

;
av andre og dols ved at ByrAet-fortsetter siitt arbeia—ed A
samordne all 9ffentlig statistikk såvel loqisk som a rìinistr t ,

tivt. For A e -0.fektivisere . denne samordning01 bor Byre't få

fullmakt til ?3, vende se:g direkte til de enKelte J.RTei-temter
og etater og kreve oppgave olier all statistikk som disse*r,
hentet inn sliaa 1/1 1946 og' som de har planer om A nentc 'inn '

i tiden frampver.
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6) Byråets . .7beidsmengde har okt sterkt siden frigjoring,n,

dels som folge av det ekstraordinære arbeid med A gjenhente

forsinkelsene fra krigsårene, dels på grunn av nye under-
sokelser som Byrhet har fått i oppdrag å gjennomføre, c dels

fordi tjenesteylingsvirksomhoten har okt sterkt. Denne utviklin-

&en- som har gjor ,- det nodvendig å øke personalet betrtelig-

sWler økte krav til personal- og kontoradministrasjonen..
(1.et med disse oroblemene er nå blitt så omfattende at det

di opprettet en egen byråsjefstilling for personale og

admin.ztrasjon. Dessuten er det - for A avlaste direktoren-

nø(1v. endlg A opprette lerc mellomstillinger mellom byràsjefene
og iìr6 ;men. Byrået mener imidlertid at en i første omga„ng

bor ,lanskl,ink6 seg til å opprette bare en slik stilling, nemlig

en sti,lling 3om underdirektør for en Avdeling for skonomiske og

sosiale, unae sAelsez, bestående av 9., 10. og 11. kontor
7) Orgaftiseri	 av e. 	 for økonomiske og sosiale under-
søkelser Vil šremme samiarbeidet både mellom 9.,10. og 11.
kontor innbyrdes og melloth. disse kontorene og Byrået ellers,
og dén vil gi muligheter for å sentralisere i Byrået en del av
det rredninm,larbeij som nå foregår spredt rundt om i departe-
mentyne uten t.:Ntrekkelig samordning.

o
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