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FORORD

Alt fra begynnelsen av 1950-lrene har det i Statistisk SentralbyrS vmrt utarbeidet periodiske

programmer sore har fastlagt enkelte langsiktige retningslinjer for virksomheten. "Perspektiv for 1980-

Srene" er et slikt langtidsprogram sore til dels dekker hele tiSret. Publikasjonen behandler bl.a.

prioriteringen og de aktuelle utviklingsbehov innen de ulike statistikkomrader, analysevirksomheten og

markedsfOring av ByrSets produkter. Programmet legger videre opp til gjennomgripende endringer i ar-

beidsrutinene bl.a. med sikte pa mer effektiv utnytting av moderne EDB-teknikk.

Statistisk Sentralbyra, Oslo, 30. september 1982

Arne Oien



PREFACE

Even since the early 1950s periodic programmes outlining some long-term directions for opera-

tion have been prepared in the Central Bureau of Statistics. "Perspectives for the 1980s" is such a

long-term programme, which partly intends to cover the whole decade. This publication is, among

others, dealing with priority setting and current development needs within various fields of statis-

tics, activities in the field of analysis, and marketing of the Bureau's products. Furthermore, the

programme is preparing for a thorough change in the work routines, aiming among other things at effi-

cient utilization of modern EDP-technique.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 30 September 1982

Arne Oien
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SAMMENDRAG

De langsiktige retningslinjer for Byraets virksomhet som trekkes opp i dette notatet, vil bl.a.

fS betydning for utformingen av de arlige arbeidsprogrammer. Ut fra en vurdering av ressurssituasjonen

i arene framover regner en med at retningslinjene for statistikk- og analysearbeidet kan bli stSende

til fram mot midten av 1980-arene, mens retningslinjene for omlegging av arbeidsmaten ventes 8 kunne

gjelde ut tiaret.

Byraet venter i planperioden en Okende pagang etter mer og bedre statistikk og analyser. Deri -

mot regner en ikke med noen vesentlig stigning i ressurstilgangen i fOrste del av tiaret. Brukerunder-

sOkelser viser at det rar en stigende misnOye med de produkter Byraet tilbyr. Disse forhold stiller

Byraet overfor en betydelig utfordring: Utviklingsarbeid mS settes inn pS omrader hvor de samfunns-

messige behov er stOrst. Ressurser til slikt arbeid ma tas fra rasjonaliseringsgevinster vunnet inn

ved overgang til nye og mer effektive arbeidsrutiner og arbeidsmater, eller - om nOdvendig - ved om-

prioritering mel l om statistikkprosjekter og statistikkomrader.

Byraet mener at den navaerende sentrale organisering av den offisielle statistikkproduksjon byr

phi sa mange fordeler at den i hovedtrekkene bOr opprettholdes. Visse unntak fra sentralisering vil

likevel kunne forekomme bade for innsamling av data, statistisk bearbeiding og distribusjon av resul-

tater.

Byraet vil i *Wet av 1980-arene fortsette arbeidet med standardisering av statistiske begreper

og klassifikasjoner og med utvikling og sammenknytning av ulike statistikkomrader til et integrert

statistikksystem.

Nar det gjelder prioriteringer innenfor statistikkproduksjonen, vil Byraet legge sErlig vekt pa
de behov som sentrale og lokale offentlige myndigheter gir uttrykk for. Men ogsS de behov som forsk-

ningen, nwringslivet og allmennheten har, ma imOtekommes i rimelig utstrekning. Av omrader hvor det

kan were muligheter for visse forenklinger, nevnes jordbruksstatistikken og industristatistikken som i

dag er godt utbygd. Andre (wader er markerte utviklingsomrader hvor utbyggingsbehovene er betydelige.

Dette gjelder bl.a. arbeidsmarked, innenlandsk varehandel, petroleumsvirksomheten, offentlig Okonomi,

helse og helsevesen, sosiale forhold, levekar, miljOforhold og regionalstatistikk. Videre er det pa-

krevd a fortsette arbeidet med utbyggingen av nasjonairegnskapet og 3 fa arbeidet med ressursregnskapet

integrert i Byraets lOpende virksomhet.

det gjelder analysevirksomheten, vil arbeidet med utvikling og bruk av makroOkonomiske og

sosiodemografiske modeller fortsette i om lag same omfang som na. Det same gjelder arbeidet med

statistiske metodespOrsmal. Derimot vil en forsOke a utvide analysevirksomheten ved fagkontorene etter

hvert som ressurssituasjonen gj$r det mulig.

Byraet antar at en del av misnOyen med Byraets produkter skyldes svakheter i kontakten med

brukerne. Byraet vil g inn for en gradvis styrking av markedsfOringen.

For a frigjOre tilstrekkelige ressurser for det utbyggingsprogram som er skissert, vil Byraet

legge om arbeidsmaten og utvikle nye arbeidsrutiner pS en del viktige omrader:

Byraets EDB-arbeid ma tilpasses de muligheter som 1980-arenes teknologi apner for. Datakraften

er i dag blitt vesentlig billigere enn fOr, og nytt teknisk utstyr muliggjOr desentralisert bruk av

datamaskin fra terminaler plassert ved lokale arbeidsplasser. Standardprogrammer og programpakker gjOr

det mulig for folk med beskjeden EDB-kompetanse selv S styre databearbeiding og tabelluttak. Byraet

vil 0 inn for at en betydelig del av denne type EDB-arbeid etter hvert skal utfOres ved fagkontorene.

Byraet regner dessuten med en overgang til integrert dataklargjOring. Det innebwrer at dataene kont-

rolleres og rettes via skjermterminaler samtidig som de overfOres fra skjemaer til magnetband eller

-plater. Utviklingen ventes 	 medf$re at Byraet kan spare ressurser bade ved Systemkontoret og ved

Kontoret for manuell databearbeiding.

Administrative datasystemer blir i dag utnyttet i Byraets statistikkproduksjon, men erfaringen

viser at slik utnytting er bade ressurs- og tidkrevende. Byraet mener imidlertid at mer av Byraets

statistikk etter hvert bOr baseres pa administrative data i stedet for pa direkte oppgaveinnhenting.

For S legge forholdene til rette for dette, vil Byraet bl.a. arbeide for innfOring av meldeplikt ved

etablering av slike datasystemer. Byraet ma videre komme med i planleggings- og styringsorganene for
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viktige datasystemer, slik at mulighetene for statistisk utnytting kan bli rimelig sikret. Omlegging

av arbeidsmAten etter disse linjer kan spare Byraet for betydelig arbeid med datainnhenting og data-

klargjOring. Dessuten vil oppgavegiverne bli spart for dobbeltarbeid.

I Arene framover vil Byraet legge stOrre vekt pA beredskap til A produsere statistiske resul-

tater i tillegg til de standardtabeller som utarbeides. I dag er gjenbruk av data i ByrAet lite ak-

tuelt, da bl.a. lagringsmetodene og mangelfull dokumentasjon gjOr framhenting og ny bearbeiding av data

svRrt ressurs- og tidkrevende. Fora kunne fa en bedre utnytting av de arkiverte datamasser, vil

Byraet legge opp et program for de data som lagres pa magnetband eller -plater. Hensikten er A skape

en tilfredsstillende datatilgjengelighet sett i forhold til behov og kostnader. Opplegget tar bl.a.

sikte pa a skille mellom tre beredskapsnivaer: databaser, beredskapsfiler og ordinzert bandarkiv.

Opplegget er ressurskrevende og kan bare gjennornf$res pS lengre sikt.

Hvis behovene tilsier det, vil endringer i ByrAets n&werende organisasjonsstruktur bli vurdert

i lOpet av planperioden. Mindre justeringer og tilpasninger vil hli vurdert i forbindelse med det

arlige budsjettarbeid.

OverfOring av arbeidsoppgaver til Kongsvinger vil bli gjennomfOrt etter den oppsatte utflyt-

tingsplan.

1. INNLEDNING

1.1. Formal og innhold 

FormAlet med dette perspektivnotatet er A trekke opp visse langsiktige retningslinjer for ut-

viklingen av virksomheten i Statistisk Sentra1byrS 1 . Notatet er utarbeidet pS grunnlag av drOftinger

med ByrAets styre, med fagenhetene i ByrAet og med de ansattes tillitsvalgte. Det har fOrst og freest

adresse til disse grupper. Men en refiner med at notatet dessuten kan ha interesse for andre. Det

gjelder de ansatte i ByrAet, budsjettmyndigheter, statistikkbrukere og andre som er Anteressert i

ByrAets vi rksomhet.

Som forarbeider til dette notatet er det utarbeidet riser detaljerte bakgrunnsnotater i ByrAet

for ulike omrAder. Disse er utgitt som Interne notater 2 . Notatene er ikke al le ajourfOrt, og de har

ikke gjennomgAtt alle ledd i ByrAets interne beslutningsprosess. De kan derfor bare oppfattes som

veiledende. PS visse punkter sterner disse notatene ikke overens med dette notatet. I slike tilfelle

gir dette notatet  de gjeldende retningslinjer.

Intensjonen var opprinnelig A ha en planleggingshorisont i dette notatet som omfattet 1980-

Arene. De antagelser som kan gjOres for rasjonaliseringsgevinster og hudsjettrammer, er imidlertid

sv,Rrt usikre. Det innebrer at det er vanskelig A si hva totalrammen etter hvert vil bli for ByrAets

virksomhet. PS denne bakgrunn har en nOyd seg med retningslinjer for utviklingen av statistikk- og

analyseproduktet som en mener kan were veiledende til omkring 1986. En har dessuten nevnt enkelte

utviklingsprosjekter som det kan bli aktuelt to opp senere i tiAret.

Hovedretningslinjene for omleggingen av arbeidsmAten i ByrAet synes a ligge noe mer fast. De

retningslinjer son nS kan trekkes opp, vil trolig kunne bli stAende hele tiAret, men de vil bli modi-

fisert underveis hvis forutsetningene endrer seg.

Ut fra en samlet vurdering bOr trolig nye langsiktige retningslinjer for virksomheten i

Statistisk SentralbyrS utarbeides senest i 1986.

Dette notatet gir ikke tilstrekkelige retningslinjer for alle si der ved virksomheten. En del

viktige spOrsmAl ma saledes utredes i andre sanmenhenger.

Pier detaljerte planer blir utarbeidet for hvert enkelt kontor i de Arlige rullerende arbeidsprogram.
Planleggingshorisonten i disse er 5 5r. Kontorenes arbeidsprogram gAr ned pA det enkelte prosjekt, og
gir for det fOrste Aret detaljerte kvartalsvise tall for ressursbruken. 2 Opplistet i vedlegg 1.
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Informasjonsvirksomheten og kontakten med statistikkbrukere og oppgavegivere er bare kort om-

talt. Disse spOrsmS1 vil det bli arbeidet videre med i 1982 og 1983.

Byriet er avhengig av oppgavegivernes tillit. Individual data for personer og foretak m& ikke
brukes pA en mate son kan skade oppgavegiverne, og de ma ikke komme pA avveie. De regler Byrlet prak-
tiserer pa dette omrAde, har en ikke funnet det nOdvendig eller hensiktsmessig to opp til dreting
na.

En har heller ikke funnet det hensiktsmessig s gi en samlet vurdering av organisasjonsutvik-

lingen i dette notatet eller & gjennom14 hele den administrative inndeling av ByrAet pS nytt. SpOrs-
mAlet on hvor grundig en bOr 0 inn 135 disse spOrsmAl i de kommende 5r, star noe spent.

Personalpolitiske retningslinjer vil bli tatt opp til forhandling med de ansattes tillitsvalgte
hOsten 1982. Dette vii ogsA f$re frarn til en skriftlig framstilling av de vedtatte retningslinjer.

Byrkts arbeid for & sikre bedre kontorlokaler omtales ikke i dette notatet. En tar heller

ikke opp hvordan Byraet best kan sikre seg nOdvendig EDB-kapasitet.

1.2. Ressurstilgang og effektivitet 

I lOpet av 1970-Arene ble ByrSets stab av faste medarbeidere rer fordoblet. Samtidig ate

andelen saksbehandlere fra 39 til 47 prosent. I denne perioden fant det imidlertid ogsS sted en bety-

delig vekst i oppgavemengden innen hvert statistikkomrAde. Datamengden Okte sterkere enn Arsverkpro-

duktiviteten og spiste derfor opp en del av veksten i personell. Likevel muliggjorde ressurstilgangen

en betydelig vekst i statistikk- og analyseproduktet.

Etter ByrAets syn vil det fortsatt viRre hensiktsmessig fra samfunnets synspunkt med en videre

utbygging av den statistiske beskrivelse og analyse av samfunnet. De Okonomiske utsiktene ved inn-

gangen til 1980-Arene tyder imidlertid pa at takten i utbyggingen vil matte settes ned. De politiske

myndigheter har varslet on en oppbremsing av veksten i offentlig virksomhet, og vi mS refine med at
dette ogsS vil komme til 5 gjelde for Byriets budsjett. Ved utarheidingen av dette notatet er rammen

for virksomheten bestent av hva en mener er realistiske forutsetninger om ressurstilgangen og ikke av
omfanget av de oppgaver ByrAet gjerne ville kunne lOse. Det er forutsatt at ByrAet§ stab av faste

medarbeidere vil bli om lag uendret fram til midten av 1980-Arene. Deretter har en regnet med en ny,
men forholdsvis soak vekst i staben.

Rasjonalisering av driften vil imidlertid gjOre det mulig A utvide statistikk- og analysepro-

duktet noe. Likevel regner vi med at ressurssituasjonen kan bli vanskelig i de mermeste Sr, og at en

del hOyt prioriterte utviklingsoppgaver derfor vil matte vente. Senere i 1980-Arene ser det ut til -

ut fra de nevnte forutsetninger - at ressurssituasjonen vil bli bedre og at disse oppgavene vil kunne

tildeles rimelige ressurser.

2. BYRAETS ROLLE I 1980-ARENE

I et moderne samfunn trengs statistikk pA en rekke omrAder. Statistikken brukes som grunnlag

for generell overvAking av samfunnsutviklingen, son grunnlag for offentlig og privat planlegging og som

grunnlag for beslutninger i det daglige arbeid. Statistikken gir nOdvendige data til empiriske studier

som hjelper oss til & forst& bedre strukturen, sammenhengene og utviklingstendensene i vArt samfunn.

Statistisk SentralbyrS er et sentralt organ for produksjon av offisiell statistikk og for empi-
risk analyse basert pS statistikk. Brukerne a 	 ffisiell statistikk er i fOrste rekke sentrale og

lokale offentlige myndigheter, forskningen og private virksomheter.

Statistisk Sentralbyra har som oppgave A:

- klarlegge de sanfunnsmessige behov for statistikk og analyse,

- utvikle og holde ved like et statistisk system og samtidig ha en viss beredskap for
supplerende unders$kelser etter behov,

- utnytte statistikken til analyse av viktige samfunnsspOrsm31.
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2.1. Visse hovedkrav til den offisielle statistikken 

Med offisiell statistikk mener vi statistikk som er publisert fra et offentlig organ og som har

en viss allmenn interesse for generell overvaking eller styring av samfunnsutviklingen. Alt i serien

"Norges offisielle statistikk" skal mre offisiell statistikk i Jenne forstand. I tillegg er en god

del utover dette ogsa offisiell statistikk. Det gjelder sa vel statistikk fra Byrget som fra andre

offentlige organer. Men all statistikk som offentlige organer puhliserer inn* likevel ikke, fordi

den allmenne interesse som knytter seg til statistikken ikke er sterk nok i alle tilfelle. Norges Bank

og Norges Statsbaner utgir eksempelvis mye statistikk som hovedsakelig dekker interne behov, og som

derfor ikke bOr betraktes som del av den offisielle statistikken.

Den offisielle statistikken mg gi bade detaljer og oversikt hvis den skal belyse de forhold som

allmennheten, politikere og eksperter er opptatt ay. En sterkt detaljert statistikk er nOdvendig fordi

mange problemer krever en svz.ext detaljert analyse. Men store datamengder vanskeliggjOr oversikten.

Det er derfor ogsa viktig at detaljene organiseres i et system som lett kan gi statistikkbrukerne over-

sikt over samfunnsforholdene.

Den offisielle statistikk mg sg langt rad er gjOre bruk av presise definisjoner og klassifika-

sjoner. I vanlig tale nyttes ord og vendinger som "ukefortjeneste", "bruksstOrrelse" og "antall bosat-

te personer" i noksg diffus betydning. I statistiske unders$kelser mg begrepene gis et presist inn-

hold, og seriOs analyse av statistikken krever innsikt i begrepenes presise innhold.

Begrepene mg standardiseres og brukes med samme begrepsinnhold fra en unders$kelse til en

annen. Hvis begrepsinnholdet hyppig endres, kan meningsfylt kommunikasjon mellom statistikkprodusent

og statistikkonsument bli vanskelig eller nwrmest umulig. Kommunikasjonshensyn tilsier sgledes en for-

holdsvis streng rasjonering av tallet pa alternative definisjoner og klassifikasjoner som tillates

nyttet i statistikken.

Den offisielle statistikken bOr i stor utstrekning were integrert. Det betyr av statistikk fra

forskjellige omrgder bOr kunne stilles sammen pa en slik mate at den informasjon som framkommer, utgj$r

et helhetsbilde. Skal det lykkes, ma de klassifikasjoner og definisjoner som nyttes pa ulike omrgder

av statistikken tilpasses til hverandre og fastlegges med dette som mgl. Bare derved kan en oppna a
stille data innhentet fra ulike kilder opp not hverandre. Bare pg den mAten kan statistikk som hver pS
sitt omr&de gir detaljer, fOyes sammen til et makrobilde av samfunnsforholdene.

Skal den offisielle statistikken fylle sin funksjon, ma de tall som legges fram, kunne aksep-

teres som pglitelige av mange brukere og i mange sammenhenger. Men kravet om pglitelighet ma avveies

ogsa not andre viktige kray. Dette gjelder sgledes kravet om st$rst mulig aktualitet og god dekning pg

de enkelte omrgder. Et hovedpoeng med offisiell statistikk er dessuten at den skal were lett a bruke

og at brukerne verken skal beh$ve a forklare tallene i detalj eller a forsvare dem.

Ved en del anvendelser av statistikken er det tilstrekkelig at situasjonen pa ett tidspunkt

ayspeiles sg hensiktsmessig son mulig. Ved andre anvendelser kreves det lange tidsrekker med sammen-

liknbare tall. I den lOpende planlegging av statistikken er det ofte nOdvendig a balansere mellow

Onsket om 5 fOre videre eksisterende tidsrekker med sammenliknbare tall og Onsket om a gi de best

mulige Oyeblikksbilder (eller de best mulige tidsrekker i framtiden).

Ved noen anvendelser - f.eks. lOpende konjunkturvurdering - kreves sErlig god aktualitet i

statistikken. I andre tilfelle kreves det fOrst og fremst stor nOyaktighet i tallene eller stor de-

tal j ri kdom.

Kravene til kvalitet i den offisielle statistikken er mangesidige, og ulike brukere vil legge

vekt pa ulike sider. A innfri fullt ut alle ideelle krav vil bli for kostnadskrevende. Det ma derfor

foretas en rimelig avveiing mellon de ulike interesser son gjOr seg gjeldende, ngr statistikken utfor-

mes.
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2.2. Organiseringen av den offisielle statistikkproduksjonen 

I likhet reed de fleste SIMa land - og enkelte store - har Norge et sentralisert system for den

offisielle statistikk. En skal nedenfor gjennon ulike sider ved statistikkproduksjonen og peke p&

forhold som har motivert en sentralisert statistikkproduksjon.

Fastlegging av hovedtrekk i den offisielle statistikken: Det er av stor betydning at en sent-

ral instans som ByrSet fastlegger omfanget og sammensetningen av statistikken p& de ulike felter. En

sentral instans vil lettest kunne skaffe seg oversikt over det totale databehov og ha det beste grunn-

lag for en Nye gjennomtenkt prioritering mellom de ulike statistikkomrSder. En sentral statistikkpro-

dusent som selv driver forskning og analyse, vil ha saarlig gode forutsetninger for S klarlegge bruker-

nes databehov.

Utvikling og koordinering av begreper og klassifikasjoner: En sentral instans m& ha til opp-

gave S s$rge for at den offisielle statistikk blir koordinert begreps- og definisjonsmessig beste

mate, slik at den framtrer som et samlet system. En systematisk standardisering ma til fora sikre at

den nasjonale statistikk blir jamfOrbar over tid og fra omr&de til omr&de. PS denne maten kan en ogsS

sikre at internasjonale sanmenlikninger blir mulige nar utformingen av begreper og definisjoner skjer i

et internasjonalt samarbeid.

Innsamling av data for statistikk: En mengde data vil til enhver tid bli samlet inn til admi-

nistrativt bruk. I mange tilfelle vil slike data kunne nyttes som ramateriale for statistikk som sam-

funnet trenger. Som hovedregel b4r en slik datainnsamling skje ved de organer som trenger dataene i

sitt lOpende arbeid. De administrative organer b$r imidlertid der det er praktisk mulig til en viss

grad kunne tilpasse sin datainnhenting slik at den samtidig kan tjene statistiske formal. Derved kan

oppgavegiverne spares for unc6dig oppgavegiving.

Det vil imidlertid alltid \ore behov for datainnsamling til offisiell statistikk ut over det

administrative organer samler inn. I den utstrekning slik innhenting skjer for statlige midler, bOr

den som hovedregel were sentralisert - bade fora sikre at innhentingen skjer i faglig tilfredsstil-

lende former og for 3 unng3 dobbel innhenting av data. En sentral statistikkorganisasjon vil ikke

minst kunne forebygge dobbelinnhenting av data ved at den kan holde oversikt over og nytte ut de data

som samles inn av det offentlige til administrativt bruk.

En sentral statistikkorganisasjon vil dessuten for sin egen oppgaveinnhenting kunne nyttiggj4re

seg undersOkelsesopplegg og erfaringer fra ett omr&de psi et annet og sal edes spare omkostninger. Dette

gjelder eksempelvis ved oppbygging av registre over oppgaveenheter, trekking av utvalg og skjemakonst-

ruksjon.

Arkivering: Nyttig statistikk kan ofte lages ved h kombinere individualdata fra ulike kilder.

Likeledes kan interessante studier gjennomfOres ved 3 kombinere individualdata for same enhet som er

hentet inn pA ulike tidspunkter. Denne mate h lage statistikk pa - nemlig a koble sammen data pa tvers

av kilder og over ti den - har fatt stor betydning i lOpet av 1970-&rene. Det er viktig 	 sOrge for en

god databeredskap som kan tilfredsstille viktige brukerbehov. En slik beredskap vil kreve omfattende

og systematiske dataarkiv. Det a overvakes nOye at dataene refererer til standard definisjoner og

klassifikasjoner, at dataene dokumenteres og lagres i hensiktsmessig form, og at det utvikles program-

utrustning som er velegnet til A utnytte disse data senere. En sentral statistikkorganisasjon er godt

egnet til a ivareta disse oppgaver.

Kvalitetskontroll: En sentral statistikkorganisasjon vil kunne stille data fra ulike kilder

opp mot hverandre og phi denne mate 	 oversikt over kvaliteten i statistikken.

Sikring av individualopplysninger: Det m& fortsatt bade formelt og reelt legges vesentlig vekt

pA og nOye overvakes at opplysninger on enkelte, identifiserbare oppgavegivere blir vernet om og sikret

pS en fullt ut forsvarlig mate. Hos et sentralt statistikkorgan vil det were utviklet et regelverk som

ivaretar personverninteressene phi en betryggende mate. Bruken av og vernet om data ma inng3 som et

vesentlig ledd bade i utdanning og opplering av personalet og i det daglige statistiske arbeid.
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MarkedsfOring: Med et sentralt statistikkorgan vil brukerne vxre orientert on hvor de skal

vende seg for a fa opplysninger om og tilgang til offisiell statistikk. En slik organisasjon vil pa
sin side \ore innstilt pa 	 etterkomme alle legitime henvendelser om data og pS a fremme utnyttingen av

den offisielle statistikken. En sentral instans vil samtidig kunne pavirke publiseringsformen for all

offisiell statistikk, slik at statistikkproduktet blir enhetlig og oversiktlig.

Som det 'Niger av framstillingen ovenfor, er det mange grunner for at den offisielle statistik-

ken er sentral i sert. Srlig tungt veier nomentene om en fornuftig prioritering mellom de ulike statis-

tikkomrader og hensynene til et enhetlig og oversiktlig statistikkprodukt med god indre sammenheng.

Dette betyr ikke at all norsk offisiell statistikk vil bli produsert i Byraet i arene framover.

Det er spesielt to forhold som tilsier at statistikkproduksjonen utenfor Byraet vil eke: 1) Statistik-

ken vil i stigende grade komre til a bygge pa administrative data; slike data vil were tilgjengelig i

institusjoner utenfor Byraet tidligere enn i Byraet. 2) Organer utenfor Byraet vil etter hvert utvikle

bedre EDB-rutiner og i stdrre grad enn na selv klargjOre dataene for statistikkproduksjon. Disse for-

hold tilsier at arbeidsfordelingen mellom Byraet og administrative organer utenfor Byraet kan komme i

et nytt lys.

Vi ma regne med at de enkelte administrative organer, som hittil, selv vil produsere det de

trenger av spesialstatistikk (statistikk som ikke inngar i den offisielle statistikken). Det kan

gjelde bade for sentrale og lokale organer. Spesielt ma vi regne med at noe av kommunenes behov for

statistikk kan dekkes av nye informasjonssystemer som etter hvert vokser fram.

Statistikk som har allmenn interesse, og som derfor skal were en del av den of 	 statis-

tikken, blir i dag som oftest utarbeidet sentralt i Byraet. Det gjelder ogsa nar den bygger pa admini-

strative data som Byraet henter inn fra andre offentlige organer. Dette vil antakelig bli det normale

ogsa i framtiden. Men det kan tenkes tilfelle da EDB-behandlingen av administrative data til offisiell

statistikk med fordel vil kunne utfOres pa and egg utenfor Byraet. Avtale om dette ma i sa fall inngas

mellom Byraet og vedkommende administrative organ i hvert enkelt tilfelle. Momenter som kan trekke

retning av en slik lesning, er: (1) Statistikken kan produseres raskt og effektivt i tilknytning til

institusjonens egen databearbeiding. (2) Statistikken krever bare data som vedkommende organ selv

samler inn eller vil ha god adgang til som ledd i sine administative rutiner. (3) Det dreier seg om

statistikk som faglig sett utgjOr "et omrade for seg", slik at behovet for integrering og sammenheng

med statistikken for Ovrig er relativt svakt. (4) Produksjonen krever en spesiell faglig innsikt som

Byraet ikke har. (5) Brukerne av den statistikk det gjelder, har relativt avgrensede databehov og kan

i den sammenheng regne med god kontakt bade faglig og pA annen mate direkte med det administrative

organ, slik at de ikke er interessert i a fa disse tjenester formidlet via Ryraet.

I visse tilfelle vil ogsa offisiell statistikk son er bearbeidet i Ryraet kunne sluttbearbeides 

og distribueres utenom Byraets apparat. Dette kan bli aktuelt nar visse brukergrupper ikke kan neye

seg med Ryraets standardprodukter, men har 5Eregne Onsker som det vil koste Byraet meget a etterkomme.

Eksempler kan were Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) som har patatt seg en slik oppgave

overfor forskere, og kommunale datasentraler som gjer dette overfor kommunene. Byraet vil i hvert

tilfelle prinsipielt 0 inn for den lesning som samfunnsmessig sett virker rest hensiktsmessig. En kan

imidlertid ikke stille seg slik at viktige statistikkbehov som andre kan dekke pa forsvarlig mate,

forblir udekket pga. trange budsjetter eller andre vansker i Byraet. Nar Byraet overlater sluttbear-

beiding og distribusjon av offisiell statistikk til andre, er det ikke aktuelt a gi dem eksklusive

rettigheter til a formidle en bestemt type statistikk.

Ingen av de desentraliseringsmuligheter som her er nevnt, ber hindre at Byraet fortsatt har det

overordnede ansvar for og kontroll over utforming, produksjon og markedsfOring av den offisielle stati-

stikk. Ryraets rolle i tilknytning til EDB-baserte datasystemer drOftes for Ovrig i sterre detalj i

aysnitt 4.2.2 nedenfor.
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2.3. Analysevirksomheten 

Statistisk Sentralbyra har lange tradisjoner son forskningsinstitusjon, og forsknings- og ana-

lysevirksomhet har etter hvert fatt et betydelig omfang. Det var to viktige grunner som gjorde at

Byraet i sin tid fant det riktig a engasjere seg i analysevirksomhet:

- Ved a bruke statistikk ti forsknings- og analysevirksomhet, og ved S holde kontakt med
andre forskningsmiljher og brukere av analyseresultater, regnet Byraet med 	 fa viktige
impulser for det statistiske utviklingsarbeid o for s bedre kvaliteten av statistikken.

- Byraets fortrinn som forskningsinstitusjon (l ett adgang til primmrdata og spesielle mulig-
heter for handtering av store datamasser) tilsa en naturlig forpliktelse til analysearbeidet
pg omrader der disse forutsetningene var av smrlig stor betydning.

Disse grunnene er fortsatt gyldige. Analysevirksomheten i Byraet omfatter i dag viktige forsk-

nings- og analyseoppgaver. Som hovedretningslinjer er Byraets analysevirksomhet orientert mot be-

skrivelse av samfunnet og samfunnsutviklingen, og mot samfunnsplanlegging, med stor vekt ps utvikling

av analyseverkt$y og modeller. De viktigste brukergrupper era finne innen offentlig forvaltning, men

ogsS andre forskningsinstitusjoner og allmennheten er brukere av Byraets analyseresultater.

Omrader for Byraets analysevirksorahet er:

- SkatteOkonomisk forskning med analyser av skatteOkonomiske forhold, utvikling av skatte- og
trygdemodeller og beregnings- og utredningsoppdrag for Finansdepartementet, politiske
partier og andre.

- MakroOkonomiske modeller til bruk i offentlig planlegging med smrlig anvendelse for nasjonal-
budsjett, langtidsprogram, fylkesplanlegging og energiprognoser. Modellene brukes ogsa for
egne analyser og for andre oppdrag.

- MakroOkonomiske analyser av ulike forhold, herunder pris- og inntektssammenhenger, import-
og eksportanalyser, produktivitet, Okonomisk vekst, konsumetterspOrsel, konjunkturutvik-
ling mv.

- MikroOkonomiske analyser med studier av forbrukeres og bedrifters tilpasning og atferd.

- Befolkningsstruktur og befolkningsprognoser med studier av befolkningens sammensetning og
utvikling, fruktbarhet og dhdelighet. Det utarbeides detaljerte befolkningsprognoser for
landet under ett og ulike regionale enheter.

- Arbeidsmarkedsanalyse med studier og framskrivinger av arbeidskrafttilgang etter kjyinn,
alder, utdannfng og region.

- Levekarsanalyser med studier av levekar, tidsbruk og arbeidsmiljOforhold mv. basert pa
i ntervjuundersOkel ser.

- Andre analyser pa grunnlag av foreliggende statistikk. (Som spredte eksempler kan nevnes:
Yrkeskombinasjoner i jordbruket, regnskapsanalyse for industri og engroshandel, lhnnsstruk-
tur og lOnnsutvikling, naturressurser og forurensning.)

- Statistisk metodearbeid med vekt pa utvalgsproblemer, feilkontroll og malemetoder.

PS de fleste av disse omradene har Byraet engasjert seg sterkere enn det er vanlig for statis-

tiske sentralinstitusjoner i andre land. Byraet finner at dette engasjement bidrar til en gunstig

arbeidsdeling mellom forvaltningen, Byraet og andre forskningsinstitusjoner. Byraet anser det som

viktig a opprettholde forskningsvirksomheten minst pa det niva som den har i dag. Samtidig Onsker

Byraets stOtte forskning og analyse som foregar ved andre forskningsmiljOer pS grunnlag av Byraets

data og er positivt interessert i a etablere kontakt med sikte pa arbeidsoppgaver.

2.4. Annen virksomhet 

I tillegg til sine hovedoppgaver er Byraet tillagt visse sideoppgaver. Dette er i f$rste

rekke: S forests Sentralkontoret for folkeregistrering, 3 stS for driften av Det sentrale personregis-

ter og a drive et offentlig ansvarsbibliotek for fagfeltene Okonomi og statistikk. Dessuten tar Byraet

pS seg intervjuundershkelser for andre, herunder datainnsamling for samfunnsvitenskapelige forsknings-

miljOer utenfor Byraet.
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Alle de sideoppgaver som er nevnt, har nOye tilknytning til Byraets hovedoppgaver. Virksom-

heten ved Sentralkontoret for folkeregistrering og ved Det sentrale personregister er av stor betydning

for kvaliteten i befolkningsstatistikken. Det regulaere arbeid i Byraet - ikke minst analysevirksom-

heten - krever lett adgang til et spesialbibliotek.

PS den annen side kan sideoppgavene medfOre en viss administrativ merbelastning. Det er derfor

ikke gitt at de navaarende ansvarsforhold for sideoppgavene bOr opprettholdes varig slik de er i dag.

Byraet vil \are villig til a vurdere og drOfte di sse spOrsmal.

3. UTVIKLINGEN AV STATISTIKK OG ANALYSE

3.1. Utgangspunkt 

Byraet ma lOse sine oppgaver innenfor de rammer som stillings- og utgiftsbudsjettet setter og

den databearbeiding og analyse som skjer utenfor Byraet.

Norge bruker, hensyn tatt til landets stOrrelse, heller sma ressurser til offisiell statistikk

- men uten at var situasjon kan sies 3 vmre ekstrem. Ut fra en internasjonal sammenlikning er likevel

det norske system for offisiell statistikk i dag rimelig godt for et hOyt utviklet industriland. Ana-

lysevirksomheten ma ogsS kunne betegnes som bra - til dels ligger den endog godt framme ved internasjo-

nale sumenlikninger.

I de senere ar har Byraet registrert en Okende pagang etter mer og bedre statistikk og ana-

lyser. Flere departementsoppnevnte utvalg har gatt inn for betydelige utvidelser innen visse felter.

En kan vise til:

NOU 1972:44 Regionalstatistikk

NOU 1975:56 Om samferdselsstatistikken

NOU 1976: 8 Langtidsplanlegging og modeller. Modellbruk og modellutvikling i den langsiktige
Okonomiske planlegging

NOU 1976:45 EnergiOkonomisk forskning i Norge

NOU 1977:31 Ressursregnskap. Om arbeidet med utvikling av et informasjonssystem for natur-
ressurser

NOU 1979:31 Om utbygging av lOnns- og inntektsstatistikken

NOU 1980:20 On arbeidet med levekarsspOrsmal

Disse utvalgene har i flere tilfelle fOrt til spesielle bevilgninger og en sErlig utbyggingsinnsats pa
de omrader det gjelder. Byraet har pS sin side pekt pa at det nok finnes andre statistikkomrader der

de samfunnsmessige behov kanskje kan vmre vel sa store.

En intervjuundersOkelse som R-direktoratet har gjennomfOrt, viser at det i departementene rar

en del misnOye med Byraets statistikk og at denne var stOrre i 1981 enn i 1967. Dette gjelder ogsa pa
omrader hvor statistikken er klart forbedret i mellomtiden; klagene kan derfor vmre et signal om at

behovene for statistikk har $kt sterkt. Kl agene over Byraets statistikk gjelder sErlig at den kommer

for sent ut, at den ikke er tilstrekkelig detaljert, men ogsa at den ikke gir opplysningene i den form

brukerne trenger.

Moderne produksjonsteknikk muliggjOr at statistikk i langt st$rre grad enn tidligere spesialbe-

arbeides i ulike varianter for ulike formal. Samtidig kan flere storbrukere bli interessert i 	 fa

statistiske data levert i andre former enn gjennom standard publikasjoner. Det kan f.eks. vmre insti-

tusjoner som selv vil analysere hele den innsamlede datamengde. De vil kanskje Onske magnetband med

"anonymiserte" data. Eller det kan were institusjoner som vil ha adgang til de mest ajourfOrte statis-

tiske tidsserier til enhver tid fra sine EDB-terminaler (skjermer). Dot siste kan vmre mulig hvis

tidsseriene lagres i Byraet pa et EDB-platelager.

Alle de nevnte teknikker (spesialbearbeidinger, utlevering av anonymiserte individual data og

statistikk via EDB-skjermer) ma tas i bruk i $ket grad i arene framover. Byraet er innstilt pS 	 satse
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de nOdvendige ressurser for a fa i gang en slik utvikling, men omleggingen mg ta tid. Videre ma ByrSet

gjennom sin prioritering av utviklingsarbeidet serge for at viktige nye behov blir rimelig im$tekommet.

Ogs.& dette vii ta tid. Hvor raskt utviklingen kan skje, vil bl.a. avhenge av de budsjetter som blir

vedtatt. I mellomtiden er fl ere brukere utalmodige og til dels misfornOyde med Byr&et. Gar utvik-

lingen i Byr&et for sent, vil lOsninger som ikke er de mest rasjonelle, lett tvinge seg fram andre

steder i forskningsinstitusjonene og i den offentlige administrasjon.

3.2. Prioritering 

I sin prioritering i arene framover rna Byr&et legge smrlig vekt phi de behov for statistikk og

analyse som sentrale og lokale myndigheter gir uttrykk for. Smrlig fra de myndigheter som arbeider med

samfunnsplanlegging, kan vi regne med 	 bli mitt med vel begrunnede krav i lOpet av tiaret om forbed-

ret, utvidet og ny statistikk og om nye modeller og prognoser. Men ogsS overfor andre brukergrupper

som forskning, nnringslivet og dets organisasjoner og allmennheten har ByrSet et klart ansvar som m&

ivaretas. Byr&et m& bl.a. serge for at vi generelt far en tilstrekkelig statistisk belysning av den

sosiale og Okonomiske situasjon og utvikling i Norge.

Ressursforbruket som de ulike prosjekter krever, m& alltid Mere ett vurderingselement ved ut-

formingen av arbeidsprogrammet. Det er et selvsagt krav at ethvert behov for statistikk eller analyse

skal dekkes ved minst mulig ressursinnsats. Dette innebmrer bl.a. at administrative data ofte bOr

overveies som et alternativ til oppgaver fra primmre oppgavegivere. Videre bOr utvalgstellinger (enten

gjennom ByrSets intervjuorganisasjon eller ved postundersOkelse) ofte overveies framfor fullstendige

tellinger. Det siste forutsetter imidlertid at det ikke stilles krav til regional oppstilling av re-
sultatene.

Et annet hovedkrav er at ethvert statistikkprosjekt - og enhver del av det - ma kunne forsvares
ut fra at nytteverdien er st$rre enn kostnadene. Eksempelvis skal administrative data brukes til

statistikk bare hvis det er behov for slik statistikk og hvis kvaliteten av den blir god nok. For
prosjekter med fa brukere ma en vurdere mul ighetene for at brukerne sel" finansierer oppgaven.

Prioritet for et lOpende prosjekt kan bli endret over ti den. Behovet endres, ressursforbruket

kan bli et annet, eller nye og hOyere prioriterte prosjekter dukker opp. Fora sikre at ressursbruk pa
lavt prioriterte prosjekter reduseres eller kuttes ut til fordel for h$yere prioriterte prosjekter, vil
ByrSet stadig 	 gjennom lOpende prosjekter og revurdere dem. Vurderingen mS gi svar pS om ressurser

spart p& et eldre prosjekt, vil gi hOyere nytteavkastning hvis de blir brukt pa et nytt prosjekt eller
pa utbygging og forbedring av et annet lOpende prosjekt. Ressursbruk pS lavt prioriterte prosjekter
kan eventuelt spares ved 	 kutte ut prosjektet helt. Ellers kan innsparing skje ved a redusere tallet
pS opplysninger som hentes inn, ved S redusere utvalget (ved utvalgsundersOkelser), eller ved overgang

fra maneds- til kvartals- eller '&rsstatistikk. Erfaringene viser imidlertid at det er vanskelig

kutte ned pS lOpende prosjekter uten at enkelte brukergrupper blir skadelidende. Utviklingen i 1980-

Srene kan likevel bli slik at ressurser til utvikling og drift av nye, hOyprioriterte prosjekter delvis
ma tas fra innsparinger pa lavere prioriterte prosjekter.

Det tar lang tid 5 legge om statistikken. Ikke minst dette forhold tilsier at de langsiktige

utviklingstendensene i statistikkbehovet ma tillegges vekt nar prioriteter settes.

De beslutninger som skal fattes i 'Wet av de mrmeste ar, kan bare i liten grad baseres pa

data som ikke allerede er saHlet inn. Dette tilsier at Byraet ma overveie 5 viderebearbeide eksiste-

rende data i den grad det kan gjOre dem bedre egnet som beslutningsgrunnlag. Dette kan i visse tilfel-

le framst3 som et bedre alternativ enn a iverksette innsamling av nye primmrdata.

Det synes klart at de viktigste prioriterte nye utbyggingsoppgaver i de ntrmeste 2-3 ar blir a
fa bedre statistikk for petroleumsvirksomheten, komnunale finanser, varehandelen og visse sosiale

forhold, bl.a. folketrygdens og sosialkontorenes virksomhet. I denne perioden vil santidig arbeidet

med a forbedre arbeidsmarkedstatistikken, nasjonalregnskapet, ressursregnskap og -analyser,

inntektsstatistikken og helsestatistikken fortsette. Analysevirksomheten vil opprettholdes i om lag

uendret omfang. Visse forholdsvis sma skritt vil bli tatt for a forbedre datatilgjengeligheten

generelt. Utbyggingstakten m& pa mange omr&der forventes a matte bli mindre enn ByrSet anser Onskelig,

fordi ressurstilgangen nok blir knapp.
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Prioriteringene fra omkring midten av 1980-arene er det vanskeligere a ha en fast oppfatning om

i dag. Endrede samfunnsforhold kan lede til omprioritering. Mye vil dessuten avhenge av den samlede

ressurstilgang til Byraet og de rasjonaliseringsgevinster som kan tas ut. Slik situasjonen kan

vurderes i dag, ser det ut til at Byraet ferst fra midten av 1980-arene kan bli i stand til 5 sette

nevneverdig sterre ressurser inn pa statistikk over helse, inntekt, arbeid og levekar ellers, pa
analyse ved fagkontorene, pa bedret datatilgjengelighet, pa utbygging av regionalstatistikk og -

analyse, og pa bedre informasjon og markedsanalyse.

I de felgende aysnitt vil Byraets retningslinjer for prioriteringen i programperioden bli

mere konkreti sert.

3.3. Utviklingen pa ulike statistikkomrader 

Pa fl ere statistikkomrader er det enskelig a overveie n$ye den utvikling son skal skje i de

nErmeste ar. En gir nedenfor en omtale av onrader der spersmalene on prioritering og omlegging synes

sErlig patrengende. (Flere statistikkomrader som i og for seg er sentrale i norsk offisiell statis-

tikk, er dermed ikke omtalt.)

Jordbruksstatistikken er ganske godt utbygget. Det er trolig at denne statistikken i sterre

grad enn na ber baseres pa offentlige registre og andre administrative data, men det vil i tilfelle

kreve et betydelig forberedende arbeid. En ber ogsa overveie om det kan were forsvarlig a trappe inn-

satsen pa dette statistikkomrade noe ned til fordel for andre statistikkomrader. Men en kan ikke i noe

tilfelle regne med store innsparinger av ressurser. Jordbruksavtalen og ulike reguleringer nedvendig-

gjOr ganske omfattende statistikk, og organisasjonene vil sikkert stille kray. Et forenklingsarbeid na
skje i samrad med bl.a. Budsjettnemnda for jordbruket og Landbruksdepartementet, slik at deres behov

ikke blir skadelidende. Det kan ikke vEre rasjonelt at statistiske oppgaver flyttes til andre institu-

sjoner.

Industristatistikken er ogsa ganske godt utbygget. Her ma en som hittil basere seg pa oppgaver

innhentet direkte fra bedriftene. Dette innebErer at denne statistikken ma bli noksa kostbar a fram-

stille. Et arbeid er allerede i gang for a forenkle oppgavegivingen for bedrifteneAsErlig de sma),

noe som ogsa vil redusere arbeidskraftbehovet i Byraet.

Statistikk for innenlandsk varehandel er meget svakt utbygget. Uorges Handelsstands Forbund

har bedt on utbygging av statistikken og bl.a. understreket dette i et brev til Handel sdepartementet.

En konsekvens av utilstrekkelig primErstatistikk er bl.a. at nasjonalregnskapet er svakt pa dette felt.

Byraet arbeider med en avanseundersOkelse og har startet ned regnskapsstatistikk for detaljhandelen.

En tar dessuten sikte pa a planlegge og iverksette ytterligere utbygging.

Det son her er sagt am varehandel, gjelder ogs3 for en del andre tjenesteytende nmringer. Som

eksempel kan nevnes ytterligere ekonomiske data for samferdselsnEringene.

Petroleumsvirksomheten er utilstrekkelig dekket med statistikk. Det er utvilsomt nedvendig a
eke ressursinnsatsen i Byraet pa dette felt. Slik situasjonen er i dag, kan statistikken bl.a. ikke

godt nok belyse konsekvensene av oljevirksomheten; bade data for import til sokkelen og for investe-

ringer der er for svake. Byraet har hatt visse vansker med a fa data fra selskapene, bl.a. ut fra

selskapenes ensker om 	 hemmeligholde forretningsforhold. En haper at Olje- og energidepartementet med

hjemmel i petroleumsloven i framtiden skal kunne serge for nedvendige opplysninger fra selskapene og at

departementet skal kunne frigi de individua ata for publisering som det finner pakrevet.

Statistikken for offentlig ekonomi tilfredsstiller i dag heller ikke de krav son ma stilles.

SErlig alvorlig er det at tall for den kommunale ekonomi korner for sent. Byraet planlegger en data-

base pa dette onrade, og en refiner ned at dette vil kunne forbedre situasjonen vesentlig. Som et neste

skritt er det snrlig viktig at kommunene gir raskere og bedre oppgaver til Byraet. Kommunaldeparte-

mentet ma i ti 1 fel 1 e hjelpe til med dette; bl.a. er de kommunale regnskapsforskrifter og praktiseringen

av disse viktige.
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Sysselsettingsstatistikken er i dag basert pS arbeidskraftundersOkelser ved intervju (AKU) og

pS periodiske oppgaver fra hedriftene i visse wringer. Denne statistikk har stOrre usikkerhet enn

$nsket, og den gir heller ingen smrlig god regional fordeling av sysselsettingen. Planen er & utnytte

Rikstrygdeverkets arbeidsgiver-/arbeidstakerregister for en ny sysselsettingsstatistikk. Hittil er

imidlertid ajourholdet av dette registeret ikke godt nok. De sentrale myndigheter overveier hva som

kan gjOres fora bedre kvaliteten av registeret. Hvis kvaliteten av registerdataene forbedres, er det

mulig at Byraet allerede i nmr frarntid kan begynne & produsere sysselsettingsstatistikk fra registeret.

Fra det tidspunkt kan en i tilfelle se pa spOrsmalet om AKU kan trappes noe ned og om dette i tilfelle

bOr 11 konsekvenser for stOrrelsen av Byraets intervjuorganisasjon. Hvis Byraet heller ikke i 1982

eller i 1983 fSr produsert sysselsettingsstatistikk ut fra arbeidsgiver-/arheidstakerregisteret, vii en

matte overveie fortsatt innhenting av periodiske sysselsettingsoppgaver fra bedriftene og en utvidet

AKU. Dette inngAr for tiden ikke i ByrSets planer.

Statistikken over helse og helsevesen er svakt utbygget, smrlig pa bakgrunn av den store sam-

funnsmessige betydning omrldet har. Det viktigste utviklingsarbeid i Byraet pa dette felt er knyttet

til utnyttelse av det sakalte OMI-informasjonssystem (det Okonomiske og Medisinske Informasjonssystem).

De fleste av vare helseinstitusjoner er i ferd med & ta dette datasystem i bruk. Planleggings- og

tilretteleggingsarbeidet er fra Byraets side tidkrevende, og det vil fortsatt beslaglegge h$yt kvalifi-

sert arbeidskraft over lang ti d. Til gjengjeld regner Byraet med at arbeidet med tiden vil fare til en

vesentlig bedring av helsestatistikken.

Sosialstatistikken bestSr i hovedsak av tre typer statistikk: (1) Statistikk over sosialkonto-

renes virksomhet og klientell, (2) Statistikk for de trygdedes forhold og (3) Kriminalstatistikk. Ikke

pS noen av disse (wader kan situasjonen sies a vmre tilfredsstillende.

Under (1) har Byraet tidligere Ott inn for innsamling av individualopplysninger identifisert

med fOdselsnummer. Bruk av fOdselsnummer vil i tilfelle gjOre det mulig a koble opplysningene fra

denne statistikken sammen med bakgrunnsdata Byraet har for de samme personer (utdannelse mv.). Dette

har interesse bl.a. for forskning, bade om de forhold som skaper behov for sosialhjelp og om virkninger

av sosialhjelpen. Mange sosialkontorer gar imidlertid imot slik oppgaveinnhenting av personvernhensyn.

Et utvalg nedsatt av Byraet har utredet spOrsmalet om hvordan statistikken bOr utarbeides, og ByrSet

vil vurdere saken i naer framtid.

Under (2) *Sr et samarbeid med Rikstrygdeverket med sikte pa 	 utnytte administrative data.

Dette arbeidet gar langsomt, blant annet f r i prosjektet viser seg 	 kreve mer ressurser enn opprin-

nelig antatt. Det videre arheid med prosjektet og arbeidsdelingen med RTV bOr avklares. Kanskje kan

en del av statistikken mest hensiktsmessig utarbeides av Rikstrygdeverket.

Kriminalstatistikken (3) er under omlegging til utvidet utnytting av administrative datasyste-

mer. Fortsatt gjenstSr en god del utviklingsarbeid fOr kvaliteten av statistikken er blitt god nok.

Det er ellers behov for en videre utbygging av kriminalstatistikken, og det kan bli aktuelt i de ner-

meste Sr a ta opp arbeidet med dette.

Levekarsstatistikken har i de senere arene vmrt basert pS generelle levekSrsundersOkelser knyt-

tet til intervju av utvalg. En vil fortsette med slike undersOkelser bade for hele befolkningen og for

smrlig utsatte grupper. Levearene i befolkningen vil dessuten bli belyst gjennom den statistikk en

etter hvert far for sysselsettings-, • inntekts-, sosial- og helseforhold. En vil sOke 	 samordne disse

statistikkomrSdene slik at levearene belyses best mulig.

Regionalstatistikk (dvs. statistikk for fylker, kommuner og mindre geografiske (wader) og

regionale analyser blir stadig mer etterspurt. Regionalstatistikk trengs for det fOrste til regionale

analyser som Byraet eller andre utarbeider. For det andre trengs slik statistikk og analyse bade som

grunnlag for regional planlegging og for generelt a kunne overake den Okonomiske og sosiale utvikling

i landets ulike distrikter. Brukere av regionalstatistikk og -analyse er bl.a. Milj$verndepartementets

planleggingsavdeling og kommunale planleggingsmyndigheter pS ulike niva. Den stigende interesse for

statistikk og analyse pa dette felt ma ses bade i sammenheng med den opprustning som har skjedd i sent-

ral lokal distriktsplanlegging, men ogsS med den store interesse det er i Norge for distriktspolitikk 
sin alminnelighet.
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Slik ByrAet er organisert, er regionalstatistikk noe de fleste kontorer steller med. Hoved-

saken er at statistikk som i alle fall produseres, skal kunne spesifiseres pa passende geografiske

enheter. Vi Jere at det ved behov er mulig 3 foreta spesialhearbeidinger av statistikken for visse

avgrensede geografiske omrAder uten for store kostnader eller for lang ventetid. Dette setter krav til

individualdataenes kvalitet og deres tilgjengelighet for bearbeiding etter behov.

ByrSets muligheter til A bidra med regionalstatistikk og regionalanalyse ligger i dag langt

etter de ideelle kray. En database for opplysninger om kommunenes $konomi og en god•registerbasert

sysselsettingsstatistikk vil i.tilfelle bety vesentlige framsteg. Ett nytt betydelig steg kan tas

en eventuelt fAr realisert de planer som foreligger for de sAkalte GAB-registrene (G = grunneiendommer,

A = adresse, B = bygninger) i MiljOverndepartementets regi. Det er imidlertid klart at vesentlig bedre

regionalstatistikk vil kunne kreve stor ressursinnsats bade i ByrAet og utenfor. Pet er behov for en

viss politisk avklaring av hvor sterkt ByrAet bOr satse pA regionalstatistikk og regionalanalyse.

SpOrsmAlet gjelder bade det ambisjonsniv3 en skal sikte mot, og gjennomfOringstempo. Svaret vil klart

virke inn pa den benanning Byriet trenger i de Arene som kommer. SpOrsmAlet vil bli tatt opp blant

annet med MiljOverndepartementet og Finansdepartementet. Deretter kan det bli aktuelt a utarbeide en

samlet plan for utbygging av regionalstatistikken.

Hasjonalregnskapet er en sentral informasjonskilde for den Okonomiske politikk. Samtidig er

det et viktig instrument for a samordne den $konomiske statistikken. Selv om nasjonalregnskapet i de

store trekk mA antas a ha funnet sin form, er det fortsatt et klart behov for utbygging og kvalitets-

forbedringer. Kvaliteten av regnskapstallene bOr forbedres, smrlig for oljevirksomhet og varehandel.

Det bOr dessuten gjennomfOres en ny shalt hovedrevisjon av nasjonalregnskapet i lOpet av fa ar. Slik

revisjon som normalt foretas med noen ars mellomrom, har til formal 3 fOre a jour tallserier pS grunn-

lag av ny informasjon, korrigere svakheter etc. En viktig utbyggingsoppgave er a sluttfOre inntekts-

og kapitalregnskapet, noe som vil gi bedre sammenheng mellom tallene for produksjonsvirksomhet og inn-

tektsopptjening. Vi bOr ogsS fg kvartalsvise nasjonalregnskap i tillegg til de Arlige fora skaffe et

bedre datagrunnlag for konjunkturanalysen. Skal det arbeides noe smrlig med regionale oversikter og

analyser, er det dessuten aktuelt med periodiske regionale nasjonalregnskap.

Ressursregnskap og analyser i tilknytning til dette er en ny oppgave som er lagt til ByrAet. I

1982 regner ByrAet med a bruke on lag 20 Arsverk pA omrgdet. En im$teser imidlertid en viss nedtrap-

ping av ressursinnsatsen om noen Ar nar faste rutiner er utarbeidet. Den store vekt som legges pS

dette feltet, skyldes politiske vurderinger. ByrAet er sal tides tilfOrt ekstra midler fora forest&

oppgaven. Ressursregnskap har hittil vmrt fart pa pr$vebasis for energi, areal, fisk, skog og enkelte

mineraler. De forelOpige resultater er lagt fram for Stortinget i St.meld. nr . 102 (1980-81) fra

MiljOverndepartementet. Denne meldingen er enna ikke behandlet i Stortinget, og Milj$verndepartementet

tar nä sikte pS a legge fram en tilleggsmelding. Vi vil med andre ord fa en politisk avklaring av den

prioritet feltet skal tillegges. Uansett utfall vil ByrAet etter hvert sake a f3 aktiviteten pS dette

omradet koordinert og harmonisert med den Ovrige virksomhet. Dette bOr skje i samrad med MiljOvern-

departementet, delvis ogsa med Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

De store tellinger som foretas hvert 10. Ar har vmrt hjOrnestener i art statistiske system,

men de er ogsS svmrt ressurskrevende. Etter hvert som flere EDB-baserte administrative datasystemer og

-regi stye bygges opp, Oker mulighetene fora kunne utarbeide tilsvarende statistikk pa grunnlag av

administrative data. PS den maten kan en spare betydelige ressurser som eventuelt kan nyttes p3 andre

statistikkomrAder.

Bedriftstellinger etter tidligere monster (som i 1974) vil neppe bli holdt igjen. Tilsvarende

statistikk kan imidlertid bli satt sammen pS grunnlag av igangvmrende datainnsamling.

Parallelt med Folke- og boligtellingen 1980 arbeides det med et prosjekt som vil gi svar pS om
en kan unnlate a holde en ny folketelling i 1990 mot at det utarbeides tilsvarende registerbasert

stati sti kk.
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I Arene framover vil ByrAet sOke a fA $kt ressursinnsatsen bade for utbygging og bedre ajour-

fOring av registre til slike formal. ByrAet vil ogsA mer aktivt arbeide for at tilsvarende skjer med

aktuelle registre utenfor vAr kontroll. Uten en slik satsing vil det vanskelig la seg gjOre A lage

registerbasert statistikk av tilstrekkelig god kvalitet og i Onskelig omfany.

3.4. Statistisk samordning og standardisering

I praktisk bruk blir det ofte et krav at statistikk fra ulike omrAder ma kunne stilles sammen.

Samordning og standardisering er viktige tiltak for 3 sikre dette.

Statistisk samordning vil si at de statistiske begreper og kjennemerker for en bestemt type

enheter defineres slik at det blir sammenheng mellom de forskjellige statistikkserier ("definisjonssam-

menheng"). I noen tilfelle eksisterer det omfattende definisjonssystemer som samordner hele statis-

tikkomrider. Nasjonalregnskapet er et slikt definisjonssystem som samordner den Okonomiske statistikk.

Det arbeides med tilsvarende samordnende systemer for miljO- og ressursstatistikk og for statistikk om

sosiale og demografiske forhold. Et siktemAl for det sistnevnte arbeidet er bl.a. a kunne belyse be-

folkningens levear bedre. Arbeidsmarked- og sysselsettingsstatistikken vil kunne bli bedre samordnet

gjennom det arbeidsmarkedregnskap ByrAet ng utvikler.

Som bakgrunn for samordningsarbeidet vil ByrAet bl.a. foreta en revisjon av den nAwerende emne-

inndeling med sikte pS a gjOre den mer systematisk og bedre tilpasset de tre store statistikkomvider.

Statistisk standardisering vii si at det fastsettes bindende definisjoner for statistiske en-

heter, kjennemerker, kjennemerkeverdier og for grupperinger av kjennemerkeverdier. Slik standardise-

ring som skal gjOres gjeldende pS tvers av emneomrAdene, vil fOre til at statistikk fra ulike emneomr&-

der og for ulike tidsperioder blir samordnet og jamfOrbar.

Det finnes i dag en rekke standarder, sErlig innen Okonomisk statistikk. I 1?pet av program-

perioden ma en regne med at fl ere av disse standarder vil matte ajourf$res og revideres, bl.a. som

fOlge av endringer i de tilsvarende internasjonale standarder.

StOrst behov fora utvikle nye standarder finner en innen statistikken for sosiale og demogra-

fiske forhold og for miljO- og ressursstatistikk. Arbeidet med A utvikle slike standarder ma ses i

sammenheng med bestrebelsene for statistisk samordning innen disse to statistikkomrAder.

3.5. Analysevirksomhet 

Analysevirksomheten i ByrAet omfatter dels Okonomisk og sosiodemografisk forskning i Forsk-

ningsavdelingen, dels analyser basert psi data fra intervjuundersOkelser og fra statistikkarbeidet ved

fagkontorene, og dels arbeid med statistiske metodespOrsmAl.

Virksomheten i Forskningsavdelingen vil i de mermeste Arene framover i hovedsak bygge videre p&

det analyseverkt$y og den kompetanse som er etablert p& omrAder hvor avdelingen har arbeidet til nl. I

den Okonomiske forskning regnes det med en minst like stor aktivitet innenfor skatteOkonomisk forskning

som tidligere. Det vil bli arbeidet med trygdeOkonomiske forhold og med inntektsfordelingsspOrsmAl.

Innenfor makroOkonomisk modellutvikling vil de eksisterende modellene bli opprettholdt og videreutvik-

let. Det vil bli lagt vekt p& utvikling av en kvartalsmodell og pa forbedring av analyseverktOyet for

den kort- og mellomlangsiktige Okonomiske planlegging. Styrking av arbeidet med regionale modeller vil

bli overveiet. Det legges opp til en styrking av ByrAets konjunkturovervAking ved utnytting av kvar-

talsvis nasjonalregnskap og kvartalsmodell. Det vil bli arbeidet med Okonomiske analyser av petro-

leumsvirksomheten. Okonometriske analyser av ByrAets mikrodata vil fortsatt mre en viktig oppgave.

I den sosiodemografiske forskning vil fortsatt et tyngdepunkt were arbeidet med numeriske mo-

deller for befolkningsframskrivinger for riket samlet og for fylker og kommuner. Arbeidet med A opp-
justere og forbedre modellene for arbeidskrafttilbud, utdanning og familiedannelse vil fortsette. Et

viktig siktepunkt er A trekke aonomiske og andre forklaringsfaktorer inn i de tradisjonelle, rendemo-

grafiske modelloppleggene. For dette formal drives det studier av demografiske endringsfaktorer



20

(fruktbarhet, giftemal, flytting, dOdelighet rev .). Et modellsystem som knytter flyttinger mellom fyl-

kene sammen med ulikheter i 4konomisk utvikling, er under arbeid.

Virksomheten omfatter ogsa levekarsbeskrivelse, derunder redaksjon av publikasjonen "Sosialt

utsyn" som utgis med 3 ars mellomrom.

Omfanget av virksomheten ved Forskningsavdelingen har blitt trappet opp i de senere ar, bl.a.

som fOlge av kontraktoppdrag og ekstraordinRr tildeling av stillinger til makroOkonomisk nodellarbeid.

I de rermeste ar vil Forskningsavdelingen trolig ikke fa tildelt noen - eller i tilfelle bare fa - nye

faste stillinger. Virksomheten kan imidlertid tenkes utvidet noe ved betalte oppdrag. Det finnes

utvilsomt mange problemomrader der Okt forskningsinnsats nok vii ha stor nytteverdi for samfunns-

styringen og hvor Forskningsavdelingen har bedre forutsetninger enn andre for a gjOre en innsats.

Anaiysevirksorihet ved fagkontorene b4r were et naturlig ledd i arbeidet med gj4re statistikk-

produktet lettere tilgjengelig for brukerne. Slik analysevirksomhet kan vmre et viktig virkemiddel i

markedsfOringen av statistikkproduktet. Byraet Onsker trappe opp denne virksomhet i 1980-arene. Det

vil kunne skje, men neppe sRrlig sterkt i de nxrmeste 2-3 ar, med mindre ressurstilgang og rasjonalise-

ringsgevinster skulle bli stOrre enn antatt.

Ressursanalyser. Byraet regner med at ressursanalyser vil bli en fast del av Byraets virksom-

het. Det er enn uklart hvilket omfang denne virksomhet vii fa. SpOrsmalet beror bade pa hvordan

MiljOverndepartementet vii legge opp arbeidet med ressursplanlegging og pa etterspOrselen fra fagde-

partementene.

Statistiske metodespOsmal. Byraet har en egen gruppe for metoder. Formal et med gruppens

arbeid er bl.a. 3 finne fram til rasjonelle metoder for innsamling, klargj$ring og analyse av data og a
gj4re disse metoder kjent for de andre kontorer i Byraet. Dette arbeid ma fortsette i om lag same

omfang som na.

3.6. MarkedsfOringen 

MarkedsfOringsfunksjonen i vid forstand har som oppgave a klarlegge etterspOrselen etter sta-

tistikk og analyse, fastlegge utforming, presentasjonsform og spredningsmedia for Byraets produkter.

Den skal dessuten surge for at brukerne far kjennskap til hvilke produkter som er tilgjengelige og a
informere brukerne am hvordan produktet kan anvendes. Statistikk og analyse som ikke blir brukt, er

bortkastet og b4r ikke produseres.

Byraet vil 0 inn for gradvis a styrke markedsfOringen:

- Behov og utforming. Byraet vil sOke a arbeide i kontakt med brukerne for a kartlegge be-
hovet for statistikk og analyse og for a finne fram til en hensiktsmessig utforning av pro-
duktene. Virksomheten i de radgivende utvalg vil std sentralt i dette arbeidet.

- Presentasjonsform og spredningsmedia. Byraet vii fortsette a gjennomga statistikk og ana-
lyser som publiseres innen de enkelte emneomrader, med sikte pa a finne fram til samordnede
og hensiktsmessige presentasjonsformer. Videre vil overgang til nye media for spredning av
produktene gjennomfOres etter hvert som ressursene tillater og den tekniske utvikling gj4r
dette hensiktsmessig. Spesialbearbeidinger, overf$ring av anonymiserte individualdata og
adgang til databaser i Byraet kan komme pa tale.

- Informasjon om tilgjengelig statistikk og om bruken av statistikk. Byraet vil bruke noe mer
ressurser enn i dag pa 	 bjgge ut den direkte kontakt med viktige brukergrupper for a orien-
tere am hva vi har 	 tilby av statistikk og analyse. Videre vil det bli organi sert orien-
teringsm4ter, seminarer og kurs og utarbeidet undervisningsmateriell for a stimulere inte-
ressen for mer omfattende bruk av Byraets produkter.

En del aktiviteter innen markedsfOringen er en naturlig del av produksjonsprosessen og faller

derfor pa de fagkontorer og analysegrupper som har ansvaret for prosjektarbeidet. Andre aktiviteter

kan best utfOres sentralt og blir derfor en oppgave for Informasjonsavdelingen. Informasjonsavdelingen

ma klarlegge arbeidsdelingen i hvert enkelt tilfelle.
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4. ENDRINGER I ARBE I DSTEKM I KK

4.1. EDB-arbeidet i Byraet

4.1.1. Endrede forutsetninger

Det skjer en stadig utvikling i EDB-teknologien. Det viktigste for Byraet er at datakraft,

serlig lagringskapasitet, har blitt vesentlig billigere enn fOr. Det er ikke lenger nOdvendig, eller

lOnnsomt, a samle all databehandling i Byraet pa et sentralt anlegg. Sma og mellomstore maskiner plas-

sert nmr den enkelte bruker av datakraft kan knyttes sammen i et nett, som igjen kan kommunisere med et

storanlegg. Derved kan oppgavene fordeles mellom maskinene pa en fornuftig mate. Dette betyr at data-

maskintjenestene vil bli tatt ut fra mange punkter, terminaler, og ikke bare fra et sentralt anlegg

betjent av spesialister.

For at Byraet skal kunne trekke stOrst mul ig fordel er av 1980-arenes EDB-teknol ogi , vil vi

legge am arbeidsteknikken og ansvarsfordelingen i betydelig grad. De ytre forhold som tilsier en slik

omlegging er serlig:

- at datakraften blir billigere,

- at datamaskinene na kan brukes av mange samtidig,

- at tilgangen pa standardprogram utenfra er bedret.

Billigere datakraft: Datakraft har reelt sett blitt vesentlig billigere enn for fa ar siden.

Samtidig har de reelle 14nnskostnadene steget betydelig. Utviklingen apner derfor for forholdsvis mer

bruk av EDB og stOrre forsiktighet med bruk av arbeidskraft for a lOse gitte arbeidsoppgaver. Det er

swing aktuelt med mer lagring av \fare data pa platelager tilknyttet EDB-maskinene. Det vil falle

naturlig 	 utfOre EDB-arbeidet ved et samspill mellon smS og store maskiner. Det kan bli aktuelt

urdere bruken av mikromaskiner i Byraet.

Desentralisert bruk av datamaskiner: Det utstyr som er tilgjengelig i dag, gjOr det mulig for

flere brukere a bruke datamaskinen samtidig og fra sine arbeidsplasser. De kan dataskjermer til-

fOre maskinen data, og de kan utl4se bearbeidingsrutiner. Resultatet kan gis til de same dataskjer-

mene, eller til eget utstyr for utskriving plassert der det h$ver best.

Byraet har hittil i hovedsak hatt en sentralisert administrasjon av EDB-kjOringer. Dette var

nOdvendig med den maskinelle utrustning vi disponerte i 1960-arene. 1980-arenes utstyr muliggjOr at en

vesentlig del av kjOringene kan administreres desentralisert fra fagkontorene og analysegruppene.

Dette vil etter hvert frigjOre personale som i dag arbeider med EDB-drift sentralt. Det trengs imid-

lertid fortsatt en sentral overvaking av utstyr, kommunikasjon og ressursbruk. Behovet for veiledning

i bruk av utstyr vil Oke.

Standardprogrammer: I lOpet av de senere ar har Byraet kunnet skaffe seg flere standardprog-

rammer eller programpakker som til sammen kan stS for en betydelig del av Byraets samlede EDB-bearbei-

ding. Det gjelder serlig analysearbeidet, men ogsa statistikkproduksjonen. Disse programmene er

basert pa skjermbruk, og flere av dem er svmrt brukervennlige. Det innebmrer at brukere med liten EDB-

kompetanse selv kan tilpasse standardprogramnene til de oppgaver som foreligger, og styre databearbei-

dingen fra terminal pS eget kontor. Mulighetene er gode for gradvis a anskaffe flere og bedre bruker-

vennlige standardproyrammer. Dette vil etter hvert frigjOre programmerere som i dag er opptatt ved

Systemkontoret med rutinepregede oppgaver. Det er viktig at standardprogram som blir innkj$pt, kan

modifiseres av Byraet og tilpasses vart arbeidsmiljO og vare behov.
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4.1.2. Hovedtrekk i omlegging av rutinene for databearbeidingen

Omleggingen av Byraets EDB-rutiner vii srlig innebzere:

- Datainnsamling. Registre som er grunnlag for oppgaveinnsamling, legges over pS platelagre

og ajourfOres fra dataskjerm. Bedrifts- og foretaksregisteret er allerede lagt om. Fag-

kontorene far adgang fra dataskjerm til en stadig ajourf$rt utgave av registeret til hvert

enkelt ledd i oppgaveinnhentingen.

Klargjorte data fra administrative datasystemer vil fa Okt betydning. Disse vil

kunne leses direkte inn i maskinen.

Ca. 30 "Arsverk av det arbeid som Byraet i dag gjOr med innfOrselsoppgavene, tjener

ikke statistiske formal. Dette er registreringsarbeid Byraet utf$rer for Tollvesenet.

I lOpet av tiarsperioden vil Tollvesenet kunne konme til a ta i bruk nytt utstyr som inne-

b2rer registrering pS tollstedet. Dette arbeidet vil i tilfelle falle bort i Byraet. Det

er imidlertid ikke trolig at en slik omlegging vil finne sted i fOrste del av 1980-arene.

I dag vet vi hell er ikke hvor raskt omleggingen vii skje dersom den kommer.

- DataklargjOring. Dette omfatter en rekke operasjoner: Revisjon av mottatte oppgaver, kon-

troll og feilretting og overfOring av data til maskinlesbart medium. Disse operasjonene

vii som hovedregel bli integrert og foretatt fra dataskjerm. De klargjorte data legges inn

i datamaskinens platelager eller pS magnetband og er dermed klar for bearbeiding.

- Databearbeiding og resultatuttak. Ved hjelp av standardprogrammer vii brukeren seiv som

hovedregel foreta bearbeidingen av de klargjorte data fra terminal og kjOre ut resultatene.

Dette vii gjelde bade for statistikkproduksjon og analyse.

Knapphet pa ressurser til utstyr, programutvikling og oppl&ring gjOr at denne omleggingen ma ta

ti d. En vesentlig del av omleggingen bir likevel ore gjennomfOrt i lOpet av de niErmeste fem ar.

Fora dra nest mulig nytte av 1980-arenes EDB-teknikk, vil ogsS en del spesielle rutiner bli

lagt om. Byraet vii utvikle systemet for tekstbehandling vi Jere. Tekstbehandlingsutstyr vii bli tatt

i bruk ogsg i Forv&relsestjenesten og ved fagkontorer og analysegrupper. En del av den sentraliserte

tekstbehandlingen vii etter hvert bli fOrt tilbake dit. Tekstbehandlingsutstyret skal heist kunne

kommunisere med datamaskinene slik at tekst- og tallmatriser kan overfOres direkte. I f$rste omgang

gjelder dette Tekstbehandlingskontorets utstyr.

OgsS innen Okonomi- og personalforvaltning og driftsplanlegging og -kontroll tar en sikte pa a
ta i bruk nye EDB-rutiner. Det same gjelder innenfor bibliotektjenesten. Mulighetene for grafisk 

databehandling vil kunne lette analysearbeidet og Oke bruken av figurer og kart i vare publikasjoner.

4.1.3. Konsekvenser for arbeidsdeling 	 organisasjon

Overgangen til nye EDB-rutiner vil pavirke arbeids- og ansvarsfordelingen mellom ulike avde-

linger i Byraet og fordelingen av personell mellom dem.

InnfOring av selvbetjeningssystemet for EDB-tjenester betyr at fagkontorene og analysegruppene

far dkt herredOmme over produksjonsgangen. Fordi de ulike arbeidsoperasjonene pa same prosjekt i

stOrre grad enn na vil bli samlet innen sria arbeidsgrupper, vil det bli lettere for den enkelte a se

helheten i arbeidet. Det blir ogsa lettere 3 fS til et godt samarbeid etter hvert som behovet for

koordinering p3 tvers av kontorer og avdelinger avtar. NOdvendig koordinering kan skje mer uformelt og

lokalt.

Arbeidsformen vii palegge fagkontorene nye oppgaver med tilpasning av tabellprogrammer og ta-

bellutkjOringer. Til gjengjeld vil kontorene bli spart for a spesifisere oppdrag for Produksjonsav-

delingen. Denne kommunikasjonsoppgaven er tung ved var nakarende arbeidsordning og har vist seg a
kunne were en kilde til misforstaelser og feil. Ventetid pS tjenester vil ogsS bli redusert. Erfa-

ringer hittil tyder pa at arbeidsbyrden ved fagkontorene kan bli noe lettere enn i dag.
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Integrert dataklargj$ring vil til en viss grad redusere behovet for personell til g ivareta

denne oppgaven. Det blir et praktisk spOrsnal i hvilket omfang dataklargjOringen skal skje ved fagkon-

torene og i hvilket omfang den, som na, skal vmre sentralisert ved Kontoret for manuell databearbei-

ding. Hvert statistikkprosjekt vil bli vurdert for seg. FOlgende momenter vil da komme inn ved av-
veiingen:

- Hvor kan arbeidskraften og produksjonsutstyret utnyttes best over aret?

- Hensynet til sysselsettingen pg Kongsvinger.

- Onsket om mest mulig a samle arbeidsoperasjonene for samme prosjekt i samme organisatoriske
enhet.

For Systemkontoret vil ordningen for EDE-arbeidet innebmre en sterk nedgang i slikt arbeid som

krever liten EDB-kompetanse. PS den annen side vil Systemkontoret fa mer arbeid med oppgaver som kre-

ver hOy kompetanse, blant annet vurdering og tilpasning av nye standardprogrammer og programpakker.

En ma refine med at utviklingen mot bruk av brukervennlige standardprogrammer vil ga gradvis ved

fagkontorene. Dessuten vil det nok ogsg pg lang sikt vmre behov for utvikling og vedlikehold av en del

spesialprogrammer i Byraet. I tilknytning til innkjOpt programvare ma Byraet bygge opp kompetanse nok

til 	 gi veiledning til brukerne. Systemkontoret vil totalt sett trenge en mindre stab enn fir, men

trolig noen fl ere ansatte med h4y kompetanse.

Driftskontoret vil etter omleggingen bli avlastet for mye av operatOrarbeidet. Arbeidet med

tilsyn av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr vil derimot $ke. En viktig gjenstaende oppgave vii bli

a bidra til a sikre god disiplin ved dokumentasjon, retting og lagring av data i Byraet og hOy databe-

redskap. Driftskontoret vil ha et overordnet ansvar for Byraets sentrale EDB-arkiv som vil omfatte

sentrale databaser, spesielle beredskapsfiler pa magnetband og det ordinmre magnetbandarkiv. Kontorets

funksjoner kan bli endret sg sterkt at en reorganisering blir aktuell.

4.1.4. Tiltak som 	 treffes

For a fa i stand en omlegging som beskrevet i det foregaende aysnitt, ma det treffes visse

tiltak. Det gjelder anskaffelse av teknisk utstyr, anskaffelse av ny EDB-programvare og intern opplm-

ring.

Anskaffelse av teknisk utstyr: Byraets egen maskinpark bbr bygges ut for a dekke en stigende

bruk av EDB-kraft. Storanlegget ved Statens driftssentral er ikke egnet for alle oppdrag.
Vi ma 5Erlig serge for at platelagerkapasiteten ekes vesentlig. Videre bOr det skaffes et

betydelig antall skjermer med inntastings- og uttaksutstyr. En del tekstbehandlingsutstyr blir ogsa

nOdvendig. Budsjettmessige og andre hensyn gjitor at utbyggingen vil matte skje over en lengre periode.

EDB-programvare: Byraet vil sg langt det er mulig bruke slagkraftige programpakker og stan-

dardprogram som er skaffet utenfra. pa enkelte (wader kan det imidlertid vmre nOdvendig at Byraet

utarbeider slike standardprogram selv. Samtidig vil det fortsatt bli behov for utvikling av spesial-

program og for tilpasning av innkjOpt programvare. Et godt opplegg for programmeringsarbeidet krever

at det satses pg hensiktsmessige programmeringsmetoder og programmeringssprak. Dessuten mg programmene

dokumenteres pa en formalstjenlig mate. Det blir en oppgave for Systemkontoret a utarbeide framlegg om

dette i de nmrmeste par ar.
Opplxring: Onleggingen av EDB-arbeidet vil kreve opplmring blant annet med sikte pa a mote

fOlgende utfordringer:

- Tilstrekkelig mange ved fagkontorene og analysegruppene ma fa opplmring i bruk av standard-
program og i terminalarbeid.

- Hoe personell ved Systemkontoret og Driftskontoret vil trolig vmre interessert i a skifte
arbeidsfelt, og bOr kunne overflyttes til fagkontorene og analysegruppene.

- En del personell som i dag arbeider med dataklargjOring, bOr kunne overflyttes til annet og
mer kvalifisert arbeid ved fagkontorer og analysegrupper.

- En del av vare programmerere b4r kunne ga over til mer kvalifisert arbeid med evaluering og
tilpasning av standardprogram og programpakker.
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Spesielt sistnevnte oppgave lOses best ved opplxring bade innenfor og utenfor Byraet. En egen kursplan

vii bli satt opp for denne opplmringen. De $vrige opplmringsoppgavene bOr Byraskolen dekke.

Det er aktuelt .3 ha noen fS EDB-eksperter plassert ved fagkontorene eller analysegruppene. Det

er viktig at slike funksjonmrer ikke blir for isolert fra det EDB-faglige miljOet ellers. En vii over-

veie tiltak for a motvirke Bette.

4.2. Utnyttning av administrative data

4.2.1. Forutsetninger

Administrative data samles inn av offentlige organer som hjelpemiddel ved administrasjon av de

lover og bestemmelser de er pal agt ansvar for 	 I de senere ar har omfanget av administrative data

Okt sterkt, og mulighetene for statistisk utnytting av dery har kanskje Okt enda sterkere etter at

myndighetene tok i bruk EDB son hjelpemiddel i databehandlingen. Slik utnytting kan gi en rasjonell

statistikkproduksjon:

Oppgavegiverne blir spart fora fylle ut og sende inn statistikkoppgaver.

- Statistikkprodusenten blir spart for oppgaveinnsamling og klargjOring av data.

- Statistikkbrukerne far bedre behovsdekning i den utstrekning de frigjorte ressurser fOres
tilbake til statistikkproduksjonen.

Langtidsprogrammet for 1976 - 1980 la stork vekt pa statistisk utnytting av administrative

data 	 Ved utgangen av perioden kjente Byraet til 70 EDB-baserte administrative datasystemer, hvorav

rundt en fjerdepart enna ikke var kommet i drift. Av systemer i drift var en fjerdepart fulit utnyttet

av Byraet for statistiske formal, halvparten var delvis utnyttet, mens den siste fjerdeparten enn ikke

var tatt i bruk i statistikkproduksjonen. Dette viser en rask utvikling not Okt statistisk bruk av

administrative data. Likevel har denne utviklingen bydd pS st$rre problemer enn vi tidligere regnet

med. De erfaringer vi har vunnet, tilsier at fOlgende forutsetninger ma oppfylles hvis EDB-baserte

administrative datasystemer skal tjene statistiske formal:

Informasjon on datasystemene: Byraet ma ha kjennskap til datasystemer son planlegges satt i

gang, og til innholdet (blant annet registerenhet, kjennemerker og kjennemerkeverdier etc.) 0 et tid-

lig tidspunkt. Trass i et rundskriv fra Finansdepartementet til de berOrte organer av 24. november

1972 am denne sak, har informasjonsplikten i mange tilfelle sviktet. Dette har fOrt til at Byraet ofte

ikke har kommet med i arbeidet med opplegget tidlig nok og at Byraet ikke har fatt nOdvendig inn-

flytelse phi datasystemets utforming.

Standardisering av systemopplegg: For at et datasystem skal utnyttes til statistiske formal,

bOr definisjoner og grupperinger ligge ski nor opp til Byraets standarder som mulig, og systemlOsningen

b)6r vmre hensiktsmessig for uttak av statistikk. Mange av de administrative datasystemer har fatt en

utforming som ikke er tilfredsstillende ut fra Byraets synspunkt. De statistiske synspunkter har ofte

ikke fatt tilstrekkelig gjennomslagskraft. Det kan skyldes at Byraet har kommet for sent med i ar

beidet, men ogs3 at de administrative behov kan vmre noksS ulike fra de statistiske. Det har vist seg

at tilleggsopplysninger som administrasjonen ikke har behov for kan vmre vanskelig a fa inn via admi-

nistrative kanaler.

DataklargjOring: I de administrative datasystemene ma det tas hensyn til statistikkens kvali-

tetskrav nar rutiner for datakontroll og feilretting utformes. Erfaringen viser at de data som tas ut

av datasystemene, ofte har et noe annet siktepunkt enn statistikken, og at de derfor ikke tilfredsstil-

ler de spesielle kvalitetskrav son statistikken stiller. For feilmuligheter son ikke pavirker den

administrative bruken av dataene, vil det lett bli slik at kontrollfunksjonen ikke tillegges tilstrek-

kelig vekt. Det gjelder bade ved innhenting av dataene og ved opplegg av EDB-rutinene. Mangelfull

dataklargjOring kan pafOre Byraet en betydelig ressurs- og tidkrevende etterkontroll og mye opprett-

ingsarbeid. Smrlig kan dette gjelde i en overgangsfase.
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OverfOring av data til Byraet: Det b$r avtales presise tidsplaner for overfOring av data fra

administrative rutiner. Det oppstar ofte forsinkelser og feil ved overfkingen av data til Byraet.

Slike mangler kan fOre til at statistikken forringes i aktualitet. OgsS dette vil i en del tilfelle

vmre overgangsproblemer.

4.2.2. Tiltak for a sikre utnytting av administrative datasystemer

Trass i de problemer som er behandlet i forrige aysnitt, er det i dag pa det rene at en stadig

stOrre del av den offisielle statistikk i kommende Ar b$r bygges pS administrative datasystemer.

Byraet ser det som en sentral oppgave a nyttiggjoire seg administrative datasystemer som:

- kan erstatte statistisk oppgaveinnhenting,

- gir verdifulle tilleggsopplysninger til amrader som ellers er dekket av statistikk,

- gir nyttige opplysninger phi omrader der den offisielle statistikken bOr bygges ut.

Systemer med datainnhold som bare er egnet til a kaste lys over problemstillinger og spOrsmal av inte-

resse for den enkelte etat, har liten verdi for den offisielle statistikk. For slike systemer bOr

eventuell statistisk bearbeiding foretas av vedkommende offentlige organ.

For de administrative datasystemer som kan utnyttes for allmennstatistiske formal, vil ByrAet

arbeide for a fa et aktivt samarbeid med de registeransvarlige organer (jfr. aysnitt 2.2). Byraet og

de administrative organer b$r som regel samarbeide om utformingen av datasystemene, om opplegg og bruk

av standarder for enhetsdefinisjoner, kjennemerkespesifikasjoner og grupperinger, og om utforningen av

maskinprogram for uttak av data. ByrAet vil vmre innstilt phi S satse en god del ressurser pS et slikt

samarbeid. Byraet vil prOve fOlgende framgangsmater for a bringe samarbeidet inn i fruktbare former:

Informasjon om datasystemene. Byraet vii arbeide for at det blir innf$rt meldeplikt til Byraet

for administrative datasystemer. For Rye systemer og for endringer i bestaende system bOr meldingen

gis i god tid fOr arbeidet settes i gang.

Et samarbeid bittr etableres med Datatilsynet og Rasjonaliseringsdirektoratet for a sikre at de

opplysninger disse samler inn om datasystemene ogsS kan komme Byraet til gode. Byraet vil i s3 fall

opprette et register over EDB-baserte administrative datasystemer som ajourfOres 140ende. En vil over-

veie 	 utforme dette register slik at det fyller kravene til det referansearkiv som er foreslatt i

Elgsaas-utvalgets utredning om desentralisering og effektivisering av offentlig databehandling (MOU

1978:48). Byraet har i brev til Forbruker- og administrasjonsdepartementet sagt seg villig til a 'Data
seg ansvaret for et slikt register forutsatt at de nOdvendige ressurser blir stilt til ByrAets dispo-

sisjon.

Standardisering og systenopplegg. Byraet vil ga inn for a bli representert i planleggings- og

styringsorganer som opprettes for datasystemer som antas 	 kunne fS betydelig statistisk interesse.

For de datasystemer som har statistisk interesse, vil Byraet arbeide for a fa klare bestemmel -

ser om at systemene skal tjene bade administrative og statistiske formal. Dette innebmrer at Byraet ma
fS en viss innflytelse over utformingen av rutiner for innsamling og klargjOing av data. En vil dess-

uten 0 inn for at Byraet skal fungere som veileder i spOrsmal vedrOrende standardisering av dataele-

menter og systemopplegg.

For a lette standardiseringen av datasystemer hvor bedrift eller foretak er registerenhet, vil

Byraet prOve 3 fS fjernet noen av de restriksjoner som i dag er knyttet til bruken av bedrifts- og

foretaksregistereret. Dette gjelder spesielt opplysning om en bedrifts eller et foretaks mringsgrup-

pe. Byraet vil fortsette arbeidet med 	 fS en bedre tilpasning mellom Byraets foretaksdefinisjon og

tilsvarende administrative enheter.

Assistanse med databearbeidingsopplegg. Byraet vil vmre positivt til a stille databearbei-

dingskompetanse til radighet for de organer som er ansvarlige for datasystemer med betydelig statistisk

interesse. Dette gjelder spesielt opplegg av program for feilsOking og feilretting.

OverfOring av data til Dyraet. OverfOring av data bOr i st$rst mulig utstrekning reguleres ved

avtaler mellom Byraet og vedkommende etat. Slike avtaler ma inneholde bestemnelser om tidsrammer for

overfOringen, om medium, om arten av data (individual data eller aggregerte data) og om hvordan datamas-

sen skal vmre organisert. Ogsa her kan det vmre behov for at Byraet bidrar med databearbeidingskompe-

tanse, blant annet ved programutvikling for uttak av data.
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4.3. Databeredskap 
Produksjonsteknikken var i 1950- og 1960-Arene slik at resultattabellene fra en statistisk

undersOkelse helst burde vxre fastlagt i detalj f$r selve undersOkelsen ble satt i gang. Dette var
viktig for a holde kostnadene nede. Mulighetene fora produsere ytterligere tabeller etter andre

spesifikasjoner var i praksis smS nAr de forhAndsplanlagte tabeller var utarbeidet.

Med 1980-Arenes EDB-teknologi er de produksjonstekniske forutsetninger annerledes. Det vii nA

were riktig a planlegge statistiske undersOkelser med sikte pS a skape en databeredskap - en beredskap

til a produsere et spektrum av statistiske resuitater. Poenget er da at de eksakte resultatspesifika-

sjoner kan gis senere, og pS ulike tidspunkter, etter hvert som behovene blir klarlagt. Databeredskap

kommer delvis i tillegg til at resultater fra undersOkelsene vii bli forhAndsplanlagt i detalj. Delvis

vii databeredskap to bort behovet for forhAndsplanlagte resultattabeller.

En annen viktig produksjonsteknisk utvikling er de muligheter vi etter hvert har fAtt for kob-

ling av individualdata. I noen tilfelle stiller en sammen data som dekker de samme statistiske enheter

fra ulike innsamlingsrutiner. Opplysninger innhentet til Folketellingen 1980 suppleres eksempelvis med

likningsoppgaver fra samme Ar for de same individer. I andre tilfelle far en fram jamfOrbare opplys-

ninger for de samme statistiske enheter pA ulike tidspunkter (tidsrekker). Eksempelvis kan opplys-

ninger fra Folketellingen 1980 settes sammen med opplysninger for de samme individer fra 1970 og 1960.

SpOrsmilet om databeredskap ma ses i sammenheng med de muligheter som foreligger for kobling.

ByrAets kunder $nsker ofte S bestille spesialbearbeidinger, eller de $nsker & f& tilgang til

primxrmaterialet for selv a foreta bearbeiding etter eget $nske. OgsA internt i ByrAet har det opp-

statt betydelige dnsker om a produsere nye resultattabeller fra eksisterende data. Den Okende ana-

lysevirksonhet i ByrAet har forsterket Onskene bade om gjenbruk og kobling av data.

I dag er de fleste individualdata i ByrAet overfOrt til magnetbAnd eller -plate. Etter at

individualdata for et statistikkprosjekt er punchet, blir materialet overfOrt til magnetbAnd, satsvis

bearbeidet og tabell kjOrt ut. Deretter blir band med individualdata og resultater overfOrt til mag-

netbAndarkivet (hvis data skal lagres). Referansesystemet svarer stort sett til den dwerende innde-

ling i emneomrAder. Mulighetene for gjenbruk og kobling er ikke alltid gode. Det skyldes at vi vel

ikke har kommet langt nok i standardisering (saarlig nAr det gjelder sosiodemografisk statistikk), at

det oppdages feil som ikke blir rettet opp i eldre primxrdata, og at det stadig skjer omlegginger som

fOrer til brudd i dataseriene. NAr det gjelder bearbeiding av individualdata som ikke er planlagt pA

forhAnd, er det i stor utstrekning utarbeidet programmer som dekker de vanligste operasjoner (standard-

programmer), men dokumentasjonen av de lagrede data er som regel ikke beregnet pA andre enn vedkommende

fagkontor. Disse forhold gj$r at gjenbruk og kobling ofte faller svxrt ressurs- og tidkrevende.

4.3.1. Datatilgjengelighet

Bedre databeredskap er bare mulig dersom dataene kan lagres p8 en slik mate at datatilgjenge-

ligheten er god. H$y datatilgjengelighet for store masser av data (sS vel individualdata som

aggregerte data) stiller fOlgende krav:

- Data ma %ere lagret pa et maskinlesbart medium, gjerne magnetbAnd eller -plate.

Det c yore lett 8 undersdke hvilke data som finnes i arkivet og 5 finne fram til de data
som det er behov for. Det innebxrer bl.a. at vi ma ha et referansesystem, en "datakatalog",
som gjdr det lett & finne fram.

- HOy datatilgjengelighet krever god dokumentasjon av dé lagrede datamasser. Slik dokumenta-
sjon bOr enten lagres sammen med datamassen eller \ere lett tilgjengelig pA annen mate.

- Datamassen ma \ere hensiktsmessig ordnet, dvs. datamassen ma lagres samordnet og struktu-
rert slik at databehandlingen kan bl i mest mulig enhetlig og rasjonell.

- Datamassen b4r ha slik kvalitet at jamfOring er mulig bade over tid og pA tvers av emne-
omrAdene. Dette krav inneba?rer en langtgäende standardisering av definisjoner og gruppe-
ring og minst nulig brudd i seriene som fOlge av endringer i statistikken. For a opprett-
holde mulighetene for jamfOring over tid, kan det \are nOdvendig & korrigere eldre arkiv-
data.

- Fora kunne foreta bearbeiding av arkiverte datamasser uten betydelig ressurs- og tidsbruk,
ma programmer for bearbeidingen enten %ere lagret sammen ned datamassen eller \ere lett
tilgjengelig f.eks. i form av standardprogrammer.
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For smS mengder av data kan selvfOlgelig kravene vmre annerledes. Dette har bl.a. betydning for mange

brukere av ByrAets statistikk som bruker aggregerte data fra ByrAets standardtabeller. Her kan trykte

tall i oversiktlige publikasjoner gi en helt tilfredsstillende databeredskap 	 ofte den beste. Det

gjelder f.eks. nar bare noen fa tall, kanskje noen hundre pr. ar, skal hentes fram for nrrmere analyse.

Hvis det derinot er aktuelt 	 hente fram store datamengder, vil kravene ovenfor ogsS gjelde for aggre-

gerte data. Moderne EDB-teknologi nedfOrer at det i slike tilfelle kan vmre praktisk a ha de aggreger-

te dataene 	 resultatene av en statistisk bearbeiding - i en database (se nedenfor).

En ma i alle fall pa forhand - i hvert fall i visse hovedtrekk - to stilling til hva slags bruk

av data en vil ha beredskap for. Enhver framtidig bruk av arkiverte data stiller sine smregne krav til

(i) lagringsform, (ii) dokumentasjon, (iii) rutiner for oppretting av eldre arkivdata og (iv) ordning

av de lagrede datanasser for at gjenbruk skal kunne skje billig og raskt. Byrget ma holde kostnadene

ved hOy databeredskap innenfor de rammer bruken kan rettferdiggjOe. Det innehaerer at databeredskapen

mS avgrenses til en beredskap for visse prioriterte typer formal.

4.3.2. Identifisering av data

Full utnytting av lagrede individualdata er bare mulig dersorn dataene kan kobles for den enkel-

te enhet fra forskjellige kilder eller tidspunkt. Ut fra dette hensyn er det isolert sett sterkt ins-

kelig a oppbevare dataene med identifikasjonsnummer fra Byraets sentrale registre. pa den annen side

n vi av hensyn til personvernet utvise forsiktighet med S lagre toilsome individualdata i identifiser-

bar form. Byraets retningslinjer pa dette °wade ma til enhver tid vmre godkjent av Datatilsynet.

4.3.3. Framtidil lagring av data 

Etter de retningslinjer som na fastsettes for EDB-arbeidet i Byraet, vil en i hovedsak skille

mellom tre nivaer for tilgjengelighet av de data som er lagret pa magnetband eller -plater: databaser,

beredskapsfiler og ordinmrt arkiv.

Databaser: Databaser har - for de formal basen tar sikte pS - det hOyeste niva av tilgjenge-

lighet. Her er den klargjorte datamasse lagret phi plater pS en hensiktsmessig mate i maskinen og kan

behandles fra terminal. Der finner vi ogssi dokumentasjon og programmer for vedlikehold, framskriving,

bearbeiding og presentasjon. Overgang til integrert dataklargjOring vil fOre til at vi under bearbei-

dingen har databaser med individualdata for hvert enkelt statistikkprosjekt. Hvis vi legger inn i

datamaskinen individualdata hentet fra ulike statistikkprosjekter (eventuelt fra andre emneomrAder),

far vi integrerte databaser. Endelig kan vi fa databaser for aggregerte data ved a legge inn i maski-

nen serier av bearbeidde og aggregerte data i stedet for primmrdata. Det er eksempelvis aktuelt a
etablere en tidsserie-database og en database for nasjonalregnskapstall.

Beredskapsfiler: Dette er magnetbAnd eller sekvensielt ordnede filer 0 plater som inneholder

samordnede individualdata hentet fra forskjellige prosjekter eller emneomrSder og/eller fra ulike tids-

punkter. En beredskapsfil kan gi god beredskap for formal som krever sekvensiell bearbeiding, hvis

hensiktsmessige program er lett tilgjengelige.

Ordin2ert arkiv: Dette vil inneholde individualdata pa maskinlesbare media, oftest magnetband,

med data for en periode for det enkelte statistikkprosjekt. Dette vil vmre den typiske lagringsform

for datamasser med lav gjenbrukshyppighet. Individualopplysninger fra databaser fOres over til slikt

arkiv etter at det ikke lenger er $konomisk forsvarlig a lagre dem i databasen. Ved gjenbruk fires

opplysningene tilbake til datamaskinen og kan da brukes pa same mate som en database.

Ved valg av lagringsmSte mS behovet fora g3 inn i datamassen for vedlikehold, oppretting,

bearbeiding etc. vurderes i hvert enkelt tilfelle. Datamasser hvor gjenbruk ikke er sannsynlig, bOr i

det hele tatt ikke arkiveres, og data bOr ikke ligge arkivert lenger enn behov for gjenbruk gjOr det

nOdvendig. Ved dokumentasjon av allerede lagrede data ma innsatsen konsentreres om de behov som anses

for a vmre rarest aktuelle.
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4.3.4. Tiltak for a lette gjenbruk av data 

Det er en viktig langsiktig oppgave for Byraet a forbedre datatilgjengeligheten, slik at gjen-

bruk av data i stOre grad blir mulig. De tekniske forhold ligger na bedre til rette. Tilgangen phi
ressurser vil imidlertid nok Bette skranker for hvor raskt utviklingen kan ga i de mrmeste ar.

En vil arbeide for S fS fOlgende tiltak gjennomfOrt for de data som oppbevares pS magnetband

eller -plater:

- Lagring av data vil fOlge de linjer som er ontalt i aysnittet ovenfor. Vi far en tre-
deling av arkivmassen etter beredskapsgrad - i databaser, beredskapsfiler og ordirere
magnetband.

- Det ma utformes et referansesysten, en "datakatalog", for disse data. I denne sammenheng
vil det ogsa bli fastsatt en ny og forbedret emneinndeling for Byraets statistikkprosjekter
og analyseomrader.

- Det skal utarbeides retningslinjer for dokumentasjon av arkiverte data. Dokumentasjonen
ma gjOres lettere tilgjengelig, heist lagres i datamaskinen. For databaser skal det were
beskrivelse av hvordan resultater kan tas ut.

- Datakvaliteten s5kes gradvis hedret. Dette skal bl.a. oppnas ved fortsatt standardisering
og ved en oppstramning av rutiner for ajourhold og oppretting. Opprettingen ma delvis
ogsa amfatte tilbakegaende data. Det ma legges vekt pa a unnga omlegginger i statistikken
som fOrer til unOdvendige brudd i tidsseriene.

- Det vil bli arbeidet for Okt bruk av identifikasjonsnummer fra Byraets sentrale registre i
i administrative systerier og ved overfOring av data til Byraet.

- Det ma anskaffes teknisk utstyr for lagring av data slik at sttrre datamasser kan gjOres
direkte tilgjengelig fra terminal.

Byraet vil utarbeide og iverksette en langsiktig arbeidsplan for a bedre databeredskapen.

Dette arbeidet kan del es inn i tre faser som delvis vil overlappe hverandre i ti d:

FOrste fase er delvis i gang og bOr aysluttes i det vesentlige tidlig i 1983. Det vil da bli

utarbeidet generelle retningslinjer for (i) dokumentasjon av data; (ii) lagring av data, herunder bruk

av databaser og beredskapsfiler som lagringsform; (iii) korreksjoner i tilbakegaende data. (Med data

siktes her bade til primrdata, ferdige tabeller og mellomprodukter.) PS enkelte omrader vil det bli

opprettet spesielle utvalg, datautvalg, som vil fa til oppgave a planlegge for en bedre mulighet for

gjenbruk av data.

I annen fase vil datautvalgene og kontorene legge fram konkrete planer for en trinnvis forbed-

ring av databeredskapen innenfor hver sine omrader. For de prosjekter som vil pavirke arbeidsprogram-

met for 1984, b4r prosjektskriv foreligge senest 1. august 1983. Annen fase bSr aysluttes innen ut-
gangen av 1983.

I tredje fase vil det konkrete arbeidet med en forbedring av databeredskapen to fatt. Moe

arbeid er allerede i gang 0 dette omradet, men vi kan ikke refine med vesentlige forbedringer fOr i

1984-85. Nytt teknisk utstyr for masselagring vil neppe bli tilgjengelig i Byraet fOr etter 1986.

Dette utstyret vil gi oss lettere adgang til data som fortsatt er 1 agret pS magnetband. I Wet av en

10-arsperiode bar det skje betydelige forbedringer i databeredskapen.

5. BYRAETS ORGANISASJON

5.1. Organisasjonsutvikling 

Det er redegjort for Byraets administrative inndeling i dag i vedlegg 2. Byraets organisa-

sjonsmOster ble gjennomgatt i 1974, uten at en fant grunn til a gjennomfOre omfattende endringer

organisasjonsstrukturen. En del endringer ble likevel foreslatt, bl.a. deling av visse kontorer og

oppretting av underavdelinger. Disse endringene er nS stort sett gjennomfOrt.
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For organisasjonsutviklingen i 1980-arene er det smrlig to forhold som kan fS betydning og som
bar tas med i vurderingen, nemlig planene for den tekniske utvikling som er skissert under aysnitt 3 og
planene for utflytting til Kongsvinger som er skissert i aysnitt 5.2. Vi vil, som papekt, CI en grad-

vis endring i arbeidsdelingen mellom Oslo og Kongsvinger og mellom tjenesteytende og oppdragsgivende

kontorer. Byraet er likevel av den oppfatning at det for ti den ikke er hensiktsmessig 	 gS gjennom
hele den administrative inndeling av Byrkt pa nytt.

Organisasjonen vil imidlertid v4re gjenstand for en lOpende vurdering. En har foran nevnt

spOrsmalet om S dele Driftskontoret. Ressursregnskapets endelige organisasjonsmessige plassering i
Byraet bOr ogsS avklares. (I Ayeblikket synes det aktuelt a legge ressursregnskap under Forskningsav-

delingen, mens miljOstatistikk legges til Fagavdelingen.) Enkelte andre justeringer og tilpasninger

vil utvilsomt ogsS vise seg hensiktsmessige. Dette vil skje i forbindelse med det arlige budsjettar-
beid.

Hvis erfaringene med omlegging i produksjonsteknikk og utflytting til Kongsvinger eller andre

forhold senere skulle tilsi det, vil en pS ny revurdere hele den administrative inndeling samlet.

5.2. OverfOring av arbeidsoppgaver til Kongsvinger 

Pr. 1. juli 1982 hadde Statistisk Sentralbyra 434% faste stillingshjemler i Oslo og 241% i

Kongsvinger. Etter en vedtatt utflyttingsplan vil ytterligere 20% stillinger bli overflyttet til

Kongsvinger innen utlOpet av 1983.

Planen for utflytting til Kongsvinger gar i grove trekk ut 0 at:
- Fagavdelingens kontorer vii bli fordelt mellom Oslo og Kongsvinger. Fram til 1983 vil det

bli plassert 6 fagkontorer i Kongsvinger (2. kontor - Landbruksstatistikk, 7. kontor -
Utdannings- og kulturstatistikk, 11. kontor - Bygge- og anleggsstatistikk mv., 12. kontor -
Befolknings-, valg- og regionalstatistikk, 13. kontor - Inntekts- og formuesstatistikk og
14. kontor - Samferdselsstatistikk.

- Produksjonsavdelingen er alt sterkt representert i Kongsvinger, men utviklingen vil trolig
kreve at fl ere EDB-stillinger etter hvert blir flyttet over fra Oslo. Dessuten kan det bli
aktuelt pa sikt a overfOre Det sentrale personregister nar den framtidige arbeidsform for
dette blir klarlagt.

- Administrasjonsavdelingen vil ha bemanning bade i Oslo og Kongsvinger.
- Forskningsavdelingen og Informasjonsavdelingen vil bli i Oslo.

- Administrerende direkt$r og avdelingsdirektOrene vil ha sine faste arbeidsplasser i Oslo.

Utover den omtalte utflyttingsplanen vil Byraet sOke a legge arbeid med ny statistikk til

Kongsvinger rAr ikke effektivitetshensyn klart tilsier annen lokalisering.

Utflyttingen berOrer Byraets effektivitet pa to mater. For det fOrste vil det oppstS uro og

usikkerhet blant personal et i utflyttingsfasen som bl.a. kan fOre til vanskeligheter med S holde vik-

tige stillinger besatt. For det annet kan oppdeling av Byrkt i to geografisk atskilte enheter fire

til kommunikasjonssvikt og andre problemer som kan redusere effektiviteten i Byr&ets virksomhet.
Byraet sOker a redusere problemene nest mulig ved at:

- Funksjoner og kontorer som flyttes til Kongsvinger, velges slik at kommunikasjonsproblemene
skal bli minst mulig fOlbare. Samtidig tar en sikte pa a hygge opp gode og allsidige
miljOer i begge deler av ByrSet.

- Ingen medarbeider skal flyttes mot eget Onske, og jevnbyrdig arbeid og lOnnsmessig stilling
sikres medarbeidere som Onsker A bli i Oslo etter at arbeidsomradet er flyttet.

- Byraet vil i visse tilfelle kunne fa bevilgningertil engasjement av ekstrapersonale nAr
arbeidsomrader bygges opp i Kongsvinger. Dette vil kunne redusere overfOringsproblemene.
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SUMMARY IN ENGLISH

The long-term directions for operation of the Central Bureau of Statistics outlined in this

paper will among other things, have consequences for formulation of the annual work programmes of the

Bureau. An assessment of the resource situation for the next few years ahead makes it likely that the

directions for work in the fields of statistics and analysis may be in force up to the mid-eighties,

while the directions for improvement of the methods of work seems to hold good the whole decade.

The Bureau anticipates an increasing demand for statistics and analysis, both in quantity and

quality. However, no essential increase in disposable resources is expected during the first part of

the decade. Enquiries made among users of statistics show an increasing dissatisfaction with the pro-

ducts supplied by the Bureau. These conditions imply a considerable challenge to the Bureau: Develop-

ment work has to be carried out in fields where the social needs are strongest. Resources for such

improvements have to be procured from gains made by shifting to more efficient routines and methods of

work, or - if necessary - by changing the priority setting between statistical projects and fields of

statistics.

It is the Bureau's opinion that the present centralized organization for producing official

statistics offers so many advantages that its fundamental features should be maintained. However, some

exceptions from centralizing may occur both in collection of data, statistical processing and distri-

bution of the results.

During the eighties the Bureau will continue work on standardizing statistical concepts and

classifications, on further development and on linking the various fields of statistics into one inte-

grated system.

Concerning priority setting within the field of statistical production, the Bureau will attach

special importance to needs expressed by the central and local public authorities. However, also de-

mands by research institutes, industry, and the general public should be met to a reasonable extent.

Agricultural and manufacturing statistics which at present are well developed, are being mentioned as

fields where certain simplifications may be possible. Other fields are being pointed out as pronounced

development areas where needs for statistical development work are considerable. This applies to la-

bour market, domestic trade, oil activity, public economics, health and health service, social condi-

tions, living conditions, environment and regional statistics. Further, it is necessary to continue

the development work on the national accounts and to integrate the work on resource accounts and the

running operation of the Bureau.

Concerning research activities, work on development and application of macro-economic and

socio-demographic models will be continued approximately to the same extent as presently. This also

applies to work on developing statistical methods. However, attempts will be made to extend analytical

work at the subject matter divisions gradually when the resource situation makes it possible.

The Bureau assumes that the dissatisfaction with its products is partly due to insufficient

contact with the users. Therefore, the Bureau gradually will improve its marketing.

To procure sufficient resources for the development programme outlined, the Bureau will change

the metods of work and develop new routines within some important fields:

The EDP-work of the Bureau has to he adapted to the technology of the 1980s. Computer power is

at present considerably cheaper than previously, and new technical equipment makes decentralized com-

puter operation at terminals placed in local offices possible. Standard programmes and programme

packages make it possible for operators with modest EDP-competence to carry out data processing and run

tables. It is the Bureau's intention that a considerable part of this type of EDP-work gradually

should be carried out in the subject matter divisions. In addition, the Bureau also intends to shift

to integrated data processing. This implies that control and editing of data will be carried out via

screen terminals and at the same time transferred from forms to magnetic tapes or discs. As a result

of this development it is expected that the Bureau may save resources both at the System Division and

at The Division for Manual Data Processing.
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At present administrative data systems are being utilized by the Bureau for production of sta-

tistics, but experience shows that such utilization is hoth resource and time consuming. It is, how-

ever, the Bureau's opinion that a larger part of its statistics gradually have to be based on administ-

rative data instead of direct collection of returns. To create suitable conditions, the Bureau would

endeavour introducing obligations to report whenever such systems are being established. The Bureau

should also he represented at the planning and controlling boards of important data systems, to keep

the statistical use of such systems reasonably safeguarded. A change of the methods of work according

to these lines, could save the Bureau considerable work on data collection and data processing. Besi-

des, there would be no duplication of work for the parties rendering the returns.

In years to come the Bureau will lay more stress on being ready to produce special statistics

wanted by the customers in addition to its traditional standard tables. At present, reprocessing of

data is not much used, because dissatisfactory data storing methods and insufficient documentation make

retrieval and new processing of data very demanding on resources and time. To obtain better utiliza-

tion of stored data, the Bureau intends to develop a system for data filed on magnetic tapes or discs.

The aim is to obtain satisfactory accessibility of data, needs and costs taken into account. It is

further intended that the system makes distinction between three levels of accessibility: data bases,

preparedness files, and ordinary filed data on magnetic tapes. The establishment of such a system is

resource-consuming and will be a long-term project.

If needed, changes in the Bureau's present structure of organization will be considered during

the planning period. Needs for minor adjustments and adaptions, however, will be considered in connec-

tion with the annual budgetting work.

Transfer of parts of the Bureau's operation to Kongsvinger will be carried out in accordance

with the plan previously decided on.
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Vedlegg 	 1

BAKGRUHHSNOTATER UTGITT I SERIEN INTERNE NOTATER PR. 1. OKTOBER 1982

Bakgrunnsnotat nr. 1: 	 GjennomfOring av Statistisk Sentralbyras langtidsprogram for

1976 - 1980 og utviklingstendenser i 1970-arene (IM 80/41)

Bakgrunnsnotat nr. 2: 	 Retningslinjer for EDB-arbeidet i Statistisk Sentralbyra i 1980-arene

(IN 82/15)

Bakgrunnsnotat nr. 3: 	 Prioritering av statistikk- og analyseproduktet (IN 82/22)

Bakgrunnsnotat nr. 5: 	 Utnytting av administrative data til statistiske formal (IN 82/16)

Bakgrunnsnotat nr. 6: 	 Datatilgjengelighet for forskningsformal

Bakgrunnsnotat nr. 7: 	 Statistiske standarder og grupperingssystemer (IN 82/23)

Bakgrunnsnotat nr. 9: 	 Byraets rekrutterings- og utdanningspolitikk (IN 82/19)
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Vedlegg 	 2.b

Byraets faste og midlertidige personale fordelt pi stillinger, avdelinger og kontorer pr. 1. juli 1982

DirektOr. F$rste- 	 Ktr. - 	 Ekstra-
Plan- 	 konsu- FOrste- Adm.- Spe- 	 fullm./ arb.
legger. 	 lent. 	 sekre- sekre- sial- 	 ass. 	 (+ hel-
Forsker. Konsu- tEr 	 tEr 	 sti11.1 EDB- 	 ars-
Byrasjef lent 	 fullm. eng.) 

alt

DIREKTOR 	 1 	

- 	

1

FAGAVDELIMG  	 2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2
1. Befolkningsstatistikk  	 1 	 4 	 2 	 1 	 - 	 12 	 - 	 20
2. Landbruksstatistikk  	 1 	 4 	 2 	 - 	 - 	 9 	 - 	 16
3. Finansstatistikk  	 2 	 4 	 1	 2 	 - 	 7 	 - 	 16
4. Statistikk over utenrikshandel,

samferdselsstatistikk  	 1 	 7 	 3 	 2 	 - 	 24 	 - 	 37
Underavdeling for industristati-
stikk (11. ktr. og 5. ktr.)  	 2 	 9 	 6 	 15 	 - 	 24 	 10 	 66

Tellinger  	 - 	 2 	 - 	 - 	 - 	 1 	 - 	 3
6. Arb.markeds- og reg.stat.  	 1 	 8 	 1	 1 	 - 	 6 	 8 	 25

Tellinger  	 - 	 - 	 - 	 2 	 - 	 - 	 - 	 2
7. Utdannings- og kulturstatistikk 	 1	 5 	 2 	 2 	 - 	 4 	 - 	 14
8. Stat. over lOnn, inntekt, skatt,

formue og arb.tid  	 1 	 4 	 3 	 2 	 - 	 9 	 - 	 19
9. Sosial- og rettsstatistikk  	 1 	 4 	 2 	 - 	 - 	 6 	 - 	 13
Folketelling  	 2 	 5 	 2 	 2 	 - 	 6 	 - 	 17
Landbrukstelling 	 - 	 3 	 2 	 - 	 - 	 2 	 -	 7 

15 	 59 	 26 	 29 	 - 	 110 	 18 	 257 

Underavd. for intervjuunders$kelser 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 1
Gruppe for metoder  	 1 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2 	 4

Tellinger  	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1
Gr.f.planl. og analyse  	 2 	 2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 6 	 10
Intervjukontor 	 1	 3 	 2 	 4 	 - 	 14 	 5 	 29 

FAGAVDELING I ALT  	 20 	 66 	 28 	 33 	 - 	 124 	 31 	 302

FORSKNINGSAVDELIMG  	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1
Okonomisk analysegruppe  	 11 	 12 	 3 	 1 	 - 	 3 	 7 	 37
10. kontor, Masj.regnsk.ktr  	 1 	 10 	 3 	 1 	 - 	 4 	 - 	 19
Sosiodemografisk forskn.gr.  	 6 	 5 	 1 	 - 	 - 	 - 	 4 	 16

Tellinger  	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1

FORSKNIMGSAVDELING I ALT  	 19	 28 	 7 	 2 	 7 	 11 	 74

PRODUKSJONSAVDELIMG 	
Regi sterkontor 	
Systemkontor 	

Tellinger 	
Dri ftskontor 	

Tellinger 	
Ktr.f.man.databearbeiding 	
Tekstbehandlingskontor 	

Tellinger 	
Trykningskontor 	

Tellinger 	

2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
1 	 7 	 7 	 3 	 - 	 30
2 	 23 	 9 	 2 	 - 	 4
- 3 	 4 	 - 	 - 	 -
2 	 9 	 5 	 6 	 - 	 10
- 1 	 2 	 1 	 - 	 -
1 	 1 	 2 	 6 	 - 	 154
- 1 	 - 	 1 	 - 	 24
- - 	 - 	 - 	 - 	 1
- 1 	 2 	 4 	 - 	 13
- - 	 - 	 - 	 - 	 1

- 2
3 	 51

13 	 53
- 7
1 	 33
- 4

37 	 201
- 26
- 1
- 20
- 1

399PRODUKSJONSAVDELIMG I ALT  	 8 	 46 	 31 	 23
	

237
	

54

GRUPPE FOR PLANLEGGIMG  	 5 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 - 	 5
GRUPPE FOR RESSURSREGNSKAP  	 -	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 19 	 19
INFORMASJONSAVDELING  	 1	 3 	 2 	 - 	 5 	 7 	 2 	 20
ADMINISTRASJONSAVDELING  	 1 	 4 	 6 	 6 	 5 	 28 	 8 	 58

Tellinger 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2 	 - 	 2 

BYRAET I ALT  	 55 	 147 	 74 	 64 	 10 	 405 	 125 	 880

1 Her tatt med: Bibliotekar, vaktrester og betjent.
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ByrAets faste og midlertidige personale fordelt pg stillinger, avdelinger og kontorer pr. 1. juli
1982 - OSLO

Direkt$r. F$rste-	 Ktr.- 	 Ekstra-
Plan- 	 konsu- FOrste- Adm.- Spe- 	 fullm./ arb.
legger. 	 lent. 	 sekre- sekre- sial- 	 ass. 	 (+ hel- I alt
Forsker. Konsu- tier 	 tier 	 sti11.1 EDB- 	 ars-
Byr&sjef lent 	 ful lm. eng.) 

DIREKTOR 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 

FAGAVDELIMG  	 2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2
1. Befolkningsstatistikk  	 1 	 3 	 2 	 1 	 - 	 11 	 - 	 18
2. Landbruksstatistikk  	 - 	 1 	 - 	 -	 - 	 1 	 2
3. Finansstatistikk  	 2 	 4 	 1 	 2 	 - 	 7 	 16
4. Statistikk over utenrikshandel,

samferdselsstatistikk  	 1 	 4 	 2 	 1 	 - 	 15 	 -	 23
5. Industri-, energi-, varehan-

dels-, pris- og konjunkturstat.. 	 2 	 8 	 6 	 12 	 - 	 17 	 10 	 55
Tellinger  	 - 	 2 	 - 	 - 	 - 	 1 	 - 	 3

6. Arb.markeds- og reg.stat.  	 1 	 6 	 - 	 1	 - 	 4 	 6 	 18
7. Utdannings- og kulturstatistikk 	 1	 5 	 2 	 2 	 - 	 4 	 - 	 14
8. Stat. over lOnn, inntekt, skatt,

formue og arb.tid  	 1 	 2 	 2 	 2 	 - 	 7 	 - 	 14
9. Sosial- og rettsstatistikk .. .  	 1 	 4 	 2 	 - 	 - 	 6 	 - 	 13
Folketelling 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1 

13 	 39 	 17 	 21 	 - 	 73 	 16 	 179

Underavd. for intervjuundersOkelser 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1
Gruppe for metoder  	 1 	 1 	 - 	 - 	 2 	 4

Tellinger  	 - 	 1 	 - 	 - 	 - 	 -	 - 	 1
Gr.f.planl. og analyse  	 2 	 2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 6 	 10
Intervjukontor 	 1 	 3 	 2 	 4 	 - 	 14 	 5 	 29 

FAGAVDELING I ALT  	 18 	 46 	 19 	 25 	 87 	 29 	 224

FORSKMINGSAVDELING  	 1 	 _
Okonomisk analysegruppe  	 11 	 12
10. kontor, Masj.regnsk.ktr.  	 1 	 10
Sosiodemografisk forskn.gr  	 6 	 5

Tellinger 	 - 	 1

1
37
19
16

1   

FORSKNINGSAVDELING I ALT  	 19 	 28 	 7
	

11
	

74

PRODUKSJONSAVDELIMG  	 2 	 - 	 - 	 - 	 2
Registerkontor  	 1 	 7 	 7 	 3 	 - 	 30 	 3 	 51

	

Systemkontor  	 2 	 18 	 2 	 2 	 - 	 4 	 10 	 38
	Tellinger  	 - 	 2 	 4 	 - 	 - 	 - 	 - 	 6

	

Driftskontor  	 2 	 8 	 3 	 6 	 - 	 8 	 1 	 28

	

Tellinger  	 - 	 1 	 2 	 - 	 - 	 - 	 3
Trykningskontor  	 -	 1 	 2 	 4 	 - 	 13 	 20

	

Tellinger  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 1 	 - 	 1 

PRODUKSJONSAVDELING I ALT 	 7 	 37 	 20 	 15 	 - 	 56 	 14 	 149 

GRUPPE FOR PLANLEGGING  	 5 	 - 	 - 	 - 	 5
GRUPPE FOR RESSURSREGMSKAP  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 19 	 19
INFORMASJONSAVDELING  	 1 	 3 	 2 	 - 	 5 	 7 	 2 	 20
ADMINISTRASJONSAVDELING 	 1 	 3 	 5 	 4 	 5 	 21 	 6 	 45 

BYRAET I ALT - OSLO  	 52 	 117 	 53 	 46	 10 	 178 	 81 	 537

1 Her tatt med: Bibliotekar, vaktmester og betjent.
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Byrkts faste og midlertidige personale fordelt 	 stillinger, avdelinger og kontorer pr. 1. juli
1982 - KOPIGSVINGER

-Direktgir. FOrste- 	 Ktr. - 	 Ekstra-
Plan- 	 konsu- F$rste- Adm.- 	 fullm./ arb.
legger. 	 lent. 	 sekre- sekre- ass. 	 (+ hel- I alt
Forsker. Konsu- tztr 	 taer 	 EDE- 	 &rs-
Byr&sjef lent 	 fullrn. eng.) 

FAGAVDELING
1. Befolkningsstatistikk  	 - 	 1 	 - 	 - 	 1 	 - 	 2
2. Landbruksstatistikk  	 1 	 3 	 2 	 - 	 8 	 - 	 14
4. Statistikk over utenrikshandel,

samferdselsstatistikk  	 - 	 3 	 1 	 1 	 9 	 - 	 14
11. Industristat., stat. over indre

handel, prisind. m m 	 - 	 1 	 - 	 3 	 7 	 - 	 11
6. Arb.markeds- og reg. stat.  	 - 	 2 	 1 	 - 	 2 	 2 	 7

	

Tellinger  	 - 	 - 	 - 	 2 	 - 	 -	 2
8. Stat. over l$nn, inntekt, skatt,

formue og arb.tid  	 - 	 2 	 1 	 - 	 2 	 - 	 5
Folketelling  	 1 	 5 	 2 	 2 	 6 	 - 	 16
Landbrukstelling 	 - 	 3 	 2 	 - 	 2 	 - 	 7 

	

FAGAVDELING I ALT  	 2 	 20 	 9 	 8 	 37 	 2 	 78

PRODUKSJONSAVDELING

	

Systemkontor  	 - 	 5 	 7 	 - 	 - 	 3 	 15

	

Tellinger  	 - 	 1 	 -	 - 	 - 	 -	 1

	

Driftskontor  	 - 	 1 	 2 	 - 	 2 	 - 	 5

	

Tellinger  	 - 	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 1
Ktr.f.man.databearbeiding  	 1 	 1 	 2 	 6 	 154 	 37 	 201

	

Tellinger 	
Tekstbehandlingskontor  	 - 	 1 	 - 	 1 	 24	 -	 26

	

Tellinger 	 - 	 -	 - 	 - 	 1 	 - 	 1 

PRODUKSJONSAVDELING I ALT  	 1 	 9 	 11 	 8 	 181 	 40 	 250

ADMINISTRASJONSAVDELING  	 - 	 1 	 1 	 2 	 7 	 2 	 13
Tellinger  	 - 	 - 	 - 	 - 	 2 	 -	 2

BYRAET I ALT - KONGSVINGER  	 3 	 30 	 21 	 18 	 227 	 44	 343
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