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Forord
Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2007,
både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte
finansiert av brukerne. Det omtales både forhold som er nevnt i tildelingsbrevet, og
andre forhold som SSB mener er av interesse for Finansdepartementet.
Det aller meste av årsrapporten har tidligere også blitt publisert i SSBs årsmelding.
Fra og med for 2007 er årsmeldingen lagt om og rapporteringen der er blitt mindre
omfattende. Derfor blir årsrapporten gitt ut som separat publikasjon.
Oslo/Kongsvinger, mars 2008
Øystein Olsen
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1. Innledning
Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2007,
både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte
finansiert av brukerne. I 2007 tilsvarte oppdragsinntektene 35 prosent av SSBs
samlede inntekter. Økningen fra året før skyldes overtakelsen av statistikkvirksomheten fra Norges Bank, som var brukerfinansiert dette året. Justert for dette,
var oppdragsandelen 31 prosent.
Årsrapporten omtaler forhold som er nevnt i tildelingsbrevet, og andre forhold som
SSB mener er av interesse for Finansdepartementet. I kapittel 2 er det gitt en samlet
oversikt over hovedprioriteringer og resultater for statistikkproduksjon og innen
forskning, blant annet ved hjelp av kvantitative resultatmål. Kapittel 3 rapporterer
om statistikkvirksomheten og kapittel 4 om forskningsvirksomheten. I kapittel 5
rapporteres det om formidling og datainnsamling. Samarbeid om statistikkproduksjonen - både nasjonalt og internasjonalt - er omtalt i kapittel 6. Kvalitetsforbedringer beskrives i kapittel 7 og rapporteringen om administrative forhold
finnes i kapittel 8.
Det ble gjennomført flere evalueringer i 2007. Evaluering i forhold til EUs
retningslinjer for statistikk og statistikkforståelsen (Code og Practice), som ble
gjennomført i form av en Peer Review, er omtalt i kapittel 7. Kapitlet inneholder
også omtale av en evaluering av beregninger av norske klimagassutslipp. Norges
forskningsråds evaluering av forskningsvirksomheten er omtalt i kapittel 4.
Risikovurderinger som er utarbeidet i tilknytning til virksomhetsplanen for 2008,
følger som vedlegg D.

2. Resultater og vurderinger
2.1.Hovedtrekk
SSBs prioriteringer i 2007 tok utgangspunkt i retningslinjer som er trukket opp i
Stortingsproposisjon nr. 1 (2006-2007), tildelingsbrevet fra Finansdepartementet,
Strategi 2007 og EU- rettsakter for statistikk.
Ny hovedstrategi

Det forelå ny hovedstrategi og flere delstrategier i 2007. I forhold til tidligere er den
nye strategien mer overordnet og kortfattet, mens delstrategiene på områdene IT,
datafangst og kompetanse er mer detaljerte. Det ble også utarbeidet etiske
regningslinjer for statistikkarbeidet i SSB.

Risikovurderinger

Det ble foretatt overordnede risikovurderinger for statistikkvirksomheten, Folke- og
boligtellingen 2011 og økonomiforvaltningen. I tillegg ble det gjennomført
risikovurderinger på avdelings- og prosjektnivå.

Statistikkoppgaver fra
Norges Bank

Ansvar for finansmarkedsstatistikk ble overført fra Norges Bank til SSB fra 1. januar
2007

Økonomiforvaltningen –
oppdaterte
arbeidsprosesser

Gjennomgangen av økonomiforvaltningen som ble utført i 2006, er fulgt opp med en
oppdatering av arbeidsprosesser og rutiner på området. Det er også gjennomført en
gjennomgang av rutinene for det internasjonale utviklingssamarbeidet.

Regnskap

Regnskapet viser at utgiftene i 2007 holdt seg innenfor budsjettrammen.
Driftsresultatet i 2007 er på 14,5 millioner kroner. Når overførte midler fra 2006
inkluderes, er resultatet 54 millioner kroner. Deler av driftsresultatet skyldes
brukerinntekter som er registrert i 2007, og som gjelder prosjekter som skal
gjennomføres i 2008.
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Måloppnåelse

Indikatorene som beskriver statistikkproduksjonen, viser gode resultater i forhold til
målene som er satt i virksomhetsplanen for 2007. Framdriften har skjedd parallelt
med at flere nye satsinger er satt i gang, og med forholdsvis stor turnover som følger
av det stramme arbeidsmarkedet.
Forskningspubliseringen ligger på om lag samme nivå som tidligere.

Evaluering

I juni ble SSB evaluert i forhold til EEvalueringerUs retningslinjer for statistikk og
statistikkforståelsen (Code og Practice), Code of Practice. Evalueringen ble gjennomført som en ’peer review’. SSB kom godt fra evalueringen.

FOSS

Et overordnet prosjekt for forbedring og standardisering av statistikkproduksjonen
(FOSS) ble igangsatt høsten 2007. Det systematiske kvalitetsarbeidet framover vil i
stor grad bli knyttet til denne satsingen. Pågående aktiviteter med utvikling av felles
systemer for datafangst og revisjon vil også tilpasses FOSS-prosjektet.

Brukerundersøkelse

En brukerundersøkelse som ble gjennomført i første halvår 2007, viser at 84 prosent
av brukerne er fornøyd med SSB, men også at en del har problemer med å finne det
de leter etter på ssb.no. Undersøkelsen er publisert i Document 2007/11.

Statistikkrådet

Statistisk samarbeid i EU

Det er tett samarbeid andre norske statistikkprodusenter, blant annen gjennom
Statistikkrådet, som økte antall medlemmer fra 18 til 24 i fjor.
Det forpliktende samarbeidet i EU basert på EØS-avtalen preger det internasjonale
statistiske samarbeidet. Foreløpig oversikt viser at SSB deltok på 129 møter i
forbindelse med det statistiske samarbeidet i EØS. Det finnes nå i alt rundt 210
rettsakter for statistikk.

2.2. Sammendrag av resultater
Produksjonsvolum

Det var 977 frigivinger av statistikk i 2007, 122 flere enn i 2006. Økningen skyldes i
hovedsak overføring av finansstatistikkene fra Norges Bank, men også uten dette
bidrag økte produksjonen i 2007.
Frigitte
statistikker

1999 2000 2001
740 761 817

2002
839

2003
831

2004
815

2005
791

Nye løpende
statistikkpubliseringer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opplæring i bedrifter, planlagt gjennomført hvert femte år
Juridisk tjenesteyting, prisindeks, kvartal
Prisindeks for datakonsulenttenester, kvartal
Sjøtransport, prisindeks, kvartal
Kommunestyre- og fylkestingsvalget, listekandidater
Utdanningsstatistikk, regnskap fra ikke-offentlige skoler, årlig
Reingjeringsverksemd, prisindeks, kvartalsvis
Landbrukseiendommer, årlig
Godstransport på vei. Regnskapstall for aksjeselskap, årlig
Universiteter og høgskoler - StatRes, årlig
Statsforvaltningen – StatRes, årlig
Spesialisthelsetjenesten – StatRes, årlig
Barnevern – StatRes, årlig
Direkte investeringer, transaksjoner, årlig
Internasjonal investeringsposisjon, årlig

Nye statistikker fra Norges
Bank

•
•

Nasjonalregnskap. Finansielle sektorregnskaper, årlig
Internasjonale reservar og valutalikviditet, månedlig
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2006
855

2007
977

Endringer i statistikker eller i
datainnsamling i 2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kredittindikatoren K2, innenlandsk kreditt, månedlig
Kredittindikatoren K3, samlet kreditt, månedlig
Pengemengden (M2), månedlig
Finansforetak. Utlån og innskudd etter fylke og næring, årlig
Finansforetak, balanse, månedlig og årlig
Finansforetak, kvartals- og årsregnskap, kvartal
Utlån etter rentebinding, månedlig
Verdipapirfond, kvartal og årlig
Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS), kvartal
Rentestatistikk for banker og andre finansforetak, kvartal
Nasjonalregnskap. Finansielle sektorregnskaper, kvartal og år
Rentestatistikk for banker og andre finansforetak, kvartal
"Obligasjoner og sertifikat" og "Verdipapirfond" ble publisert tidligere av
SSB, men ble utvidet og publisert hyppigere etter overføringen fra Norges
Bank.

•

Godstansport med lastebil over grensen, kvartalsvis – nytt opplegg.

Vedtak i 2007 om
opplysningsplikt og
tvangsmulkt

Beslutninger om å bruke statistikklovens adgang til opplysningsplikt og tvangsmulkt
foretas separat i hvert enkelt tilfelle. Det er mulig å innføre opplysningsplikt uten at
det samtidig blir bestemt at tvangsmulkt skal tas i bruk. I 2007 ble følgende vedtak
om opplysningsplikt foretatt:
• Posten Norge A/S - adresseopplysninger for personer registrert i Postens
elektroniske postmottakersystem (PMS) - opplysningsplikt
• Næringslivet – bruk av IKT– opplysningsplikt og adgang til tvangsmulkt
(12.02.2007)
• Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – tilgang til adopsjonsregister opplysingsplikt
• Registrerte emittenter – tilgang til data om obligasjoner og sertifikat –
opplysningsplikt (25.04.07)
• Utlendingsdirektoratet – tilgang til data – opplysningsplikt (08.06.2007)
• NACE – omkoding i forbindelse med ny næringsstandard (20.06.2007)
• Reindriftssamenes medlemsregister – opplysningsplikt (21.11.2007)
• Statens pensjonskasse og Kommunal pensjonskasse - opplysningsplikt
• Leasing i landbruket - innhenting av tredjepartsopplysninger (12.1220.07)
• Innhenting av opplysninger om industriens råvareforbruk (20.12.2007)

Publiseringer

I 2007 ble det gitt ut 224 papirpublikasjoner. Det var 19 færre enn året før. Det er i
tråd med målet om å øke publiseringen på ssb.no. I serien Norges offisielle statistikk
var det 9 færre utgivelser enn i 2007. Endringen skyldes trolig tilfeldig utslag som
følger av at serien er rent dokumenterende og mange utgis sjeldnere enn årlig. Det
ble også utgitt færre analysepublikasjoner i 2007 enn året før, men nivået er på linje
med gjennomsnittet over flere år. Antall Statistiske analyser holder seg konstant med
10 utgivelser i 2007.
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Titler i ulike publikasjonsserier og utgivelser. 1997-2007
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Utgivelser i alt
Norges offisielle
statistikk1
Analysepublikasjoner2
Andre utgivelser3
- Økonomiske
analyser
- Samfunnsspeilet

268
76

286
61

316
64

284
48

274
66

161
46

170
47

153
28

127
27

243
26

224
17

77
115
9

84
141
9

97
155
9

95
141
9

107
101
6

74
41
6

82
41
6

104
21
6

74
26
6

111
106
6

96
111
6

4

6

6

6

6

5

6

6

6

5

5

1

I tillegg kommer 501 hefter fra Folke- og boligtellingen 2001, utgitt 2003.
Tallet omfatter Rapporter, Discussion papers, Statistiske analyser og Sosiale og
økonomiske studier. Reprints er utelatt fra og med 2007.
3
Omfatter også serien Notater, Documents og ”Dette er …”-publikasjonene.
2

Forskningsvirksomheten ekstern publisering

Forskningspubliseringen var om lag på samme nivå som tidligere år. Det ble
publisert noen flere norske tidsskriftsartikler, men færre utenlandske. Antall
publiseringer i bøker og bokartikler holdt seg stabilt. SSBs forskere holdt 105
foredrag på vitenskapelige konferanser nasjonalt og internasjonalt, 12 flere enn i
2006. 4 ansatte i SSB fikk godkjent sin doktorgradsavhandling i 2007.
Forskningsvirksomheten i SSB ble evaluert av Norges forskningsråd i 2007.
Evalueringen er nærmere omtalt i kapittel 4.
Ekstern publisering. 1997-2007
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tidsskriftartikler
- Utenlandske
tidsskrift
- Norske tidsskrift

20
13

39
17

24
15

41
28

7

22

9

13

7

4

13

7

2
2

12
1

Bøker og
bokartikler
- Utenlandske
- Norske

35

34
17

38
22

50
30

41
27

49
31

50
24

22
13

17

16

20

14

18

26

18

17

8

10

10

17

15

18

13
5

12
5

5
3

8
2

4
6

13
4

10
5

12
6

Oppslag på ssb.no

Bruken av ssb.no stiger fremdeles. Antall brukere har økt fra 3,6 til 3,9 millioner
siste år. Oppgavene er hentet fra den årlige innrapporteringen til Eurostat, og er
derfor sammenlignbar med andre europeiske land. Tallene er ikke sammenlignbare
med det som ble rapportert i fjor.

Medieoppslag

Statistikk fra SSB blir daglig referert i norske medier og viser at SSB er en viktig
informasjonskilde i samfunnet. Oversikten viser antall referanser til Statistisk
sentralbyrå i samtlige norske medier (både papirmedier og elektroniske) overvåket
av Retriever. Noe av økningen kan skyldes at flere medier er med i undersøkelsen.
Medieoppslag. Antall
2004
25 184

2005
25 364

2006
28 872

2007
32 698

Buken av Statistisk sentralbyrås bibliotek har endret seg over tid. Det blir færre utlån
av publikasjoner, mens antall henvendelser økte i 2007 etter flere års nedgang.
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Utlån fordelt på ulike brukergrupper. 2004-2007

Målbruk - nynorskprosent

Oppgavebelastning

2004

2005

2006

2007

Ansatte i SSB
Andre bibliotek
Private/institusjoner
Totalt

2 276
1 272
649
4 197

2 221
1 182
702
4 105

2 504
929
513
3 946

2 523
957
409
3 889

Henvendelser fra eksterne.
2004-2007

2004

2005

2006

2007

E-post
Telefon
Eksterne besøkende
Totalt

5610
2942
735
9287

5359
2645
713
8717

4936
2488
484
7908

5948
3220
548
9716

Andelen nynorsk i publiseringen var noe lavere i 2007 enn året før, men SSB
oppfyller fremdeles målloven på de fleste områder. 31 prosent av de daglige
frigivingene var på nynorsk i 2007, det samme som i 2006. Publikasjonsserien
Norges offisielle statistikk hadde 26 prosent av stoffet på nynorsk sammenliknet
med 28 prosent i 2006, mens for publikasjonene samlet var andelen 6 prosent
sammenliknet med 8 prosent året før. Alle skjema og tilhørende materiell er
tilgjengelig i begge målformer. Alle standardklassifikasjoner i SSBs
standarddatabase finnes også i begge målformer.
Samlet belastning knyttet til å gi opplysninger til SSBs undersøkelser ble litt redusert
fra 2006 til 2007. For næringslivet økte oppgavebyrden med 10 årsverk. 6,5 årsverk
skyldes den store skjemaundersøkelsen som ble gjennomført knyttet til revisjon av
næringsstandarden (NACE), og som bare får betydning for 2007, og 3,5 årsverk
skyldes økt utvalg og endret innretning av datafangsten til UT-prosjektet. For
undersøkelser rettet mot personer er det en markert reduksjon, som henger sammen
med økt bruk av administrative data.
Oppgavebyrde (årsverk)
I alt
Næringsliv i alt
Næringsliv ekskl. UT
Andre

2001
177
98
98
79

2002 2003
179 180
92
92
92
92
87
88

2004 2005 2006 2007
172 186 179 177
99 105
98 108
87
87
82
88
73
81
81
69

Folketellingen 2001- med anslått oppgavebyrde på 386 årsverk - er ikke regnet med.

Fordeling av oppgavebelastningen
Når vi ser bort fra engangsundersøkelsen knyttet til ny næringsstandard, ble i alt 16
prosent av foretakene bedt om å rapportere til SSB i 2007. Dette er samme andel
som i 2006. Inkluderes undersøkelsen knyttet til ny næringsstandard, øker andelen
som rapporterte til 35 prosent.
Oppgavebelastningen har samme skjevhet i 2007 som i 2006. Blant foretak med 20
eller flere sysselsatte var i alt 92 prosent med i en eller flere undersøkelser,
sammenliknet med bare 11 prosent av foretak med færre enn 10 sysselsatte.
Statistikkrådet

Antall medlemmer økte fra 18 til 24 institusjoner i 2007. SSBs eksterne kurs er åpne
for rådets medlemmer, og rundt 200 ansatte fra etatene deltok på slike kurs i 2007.

Høringer

SSB er ofte høringsinstans ved utarbeiding av nye lover, forskrifter og offentlige
utredninger (NOU-serien). SSB var høringsinstans for i alt 103 saker i 2007, hvorav
46 høringer var med kommentarer. Høringsuttalelsene er tilgjengelig på ssb.no.
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Internasjonale møter
Punktlighet

SSB deltok på 129 møter knyttet til det statistiske samarbeidet i EØS.
Både internasjonalt og i Norge er det krav til at offisiell statistikk skal komme på
tidspunkt som er annonsert på forhånd. Punktligheten i 2007 var lavere enn i 2006,
men om lag på samme nivå som tidligere år.
Punktlighet. Avvik i forhold til annonsert tidspunkt. 1998-2007. Prosent
Avvik i alt
For tidlig
For sent

Aktualitet

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

10
2
8

13
4
9

15
2
13

13
3
10

10
2
8

8
2
6

11
2
9

10
3
7

6
1
5

10
3
7

Statistikkens aktualitet er viktig for brukerne. Aktualitet måles med antall uker fra
referanseperiodens utløp til statistikken blir frigitt. Dette er den vanlige måten å
måle aktualitet på også internasjonalt. Aktualiteten i SSB er god sammenlignet med
mange andre land, særlig for måneds- og kvartalsstatistikken. I 2007 fortsatte
aktualitetsforbedringen for årsstatistikken, mens den ble noe redusert for
kvartalsstatistikken. Som for 2006, skyldes reduksjonen en vesentlig forsinkelse i
publisering knyttet til lastebilundersøkelsen.
Aktualitet. Antall uker etter periodens utløp
Antall
2003
2004
2005
2006
2007
Mål Res Mål Res Mål Res. Mål Res. Mål Res.
Månedsstatistikk
11 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2
Kvartalsstatistikk
15 8,3 8,9 7,5 9,6 7,5 8,1 8,1 8,7 7,9 9,7
Årsstatistikk
70 41,7 43,7 41,0 42,9 40,3 41,9 39,6 40,4 37,1 38,3

Svarprosenter

Statistikkens kvalitet er avhengig av svarprosentene. Høye svarprosenter er dermed
en viktig kvalitetsindikator. SSBs rett til å beslutte at deltakere i statistiske
undersøkelser kan ha plikt til å levere inn skjema, fører til at svarprosenten i slike
undersøkelser gjennomgående blir høy. I de frivillige undersøkelsene er
svarprosenten vesentlig lavere, men likevel forholdsvis stabil og tilfredsstillende.
Svarprosenter
Undersøkelser

2002

2003

Mål Res

Med oppgaveplikt
Frivillige
Ressursbruk

97
79

95
77

2004

Mål Res

96
79

94
78

20051)

2006

2007

Mål

Res

Mål Res

Mål Res Mål Res

96
82

95
79

97 95
80 77

97 95 97 95
79 75 78 73

Rundt halvparten av arbeidstiden i SSB brukes til løpende statistikkproduksjon, og
snaut en firedel av tiden brukes på forsknings- og analysevirksomhet og
utviklingsprosjekter innen statistikkvirksomheten. Oversikten viser fordelingen når
fravær (ferie, sykdom og permisjoner) er holdt utenfor.
Ressursbruk etter virksomhetstype
Virksomhetstype
2001
Antall årsverk (unntatt fravær)
702
I alt
100
Statistikkproduksjon
63

2002
709
100
62

2003
715
100
61

2004
732
100
60

2005
741
100
58

2006
738
100
59

2007
757
100
60

- løpende statistikkproduksjon
- utviklingsprosjekter

53
10

52
10

51
10

49
11

47
11

46
13

48
12

Forskning og analyseprosjekter
Administrasjon og planlegging
Interne støttefunksjoner

10
10
18

11
10
17

12
11
17

12
11
17

14
10
17

13
11
17

11
11
17
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3. Statistikk speiler samfunnet
3.1.Svalbardstatistikk
Fra 1. januar 2007 ble statistikklovens virkeområde utvidet til å omfatte Svalbard. I
forbindelse med forskriftsendringen gjennomførte SSB i 2007 en utredning av
konsekvensene av denne utvidelsen.
SSB ser det som en prioritert oppgave å beskrive svalbardsamfunnet gjennom egne
undersøkelser for å belyse både økonomiske og sosiale forhold, inkludert
miljøsituasjonen. Det er viktig å utvikle god og statistikk om svalbardsamfunnet som
kan blant annet kan nyttes i utarbeidelsen av en stortingsmelding om Svalbard som
ventes lagt fram i 2009/2010. SSBs planer ble presentert på et informasjonsmøte i
november 2007 der sentrale departementer, lokale myndigheter og relevante
institusjoner var representert.

3.2. Folketelling og oppfølging av boligadresseprosjektet
Gjennom Boligadresseprosjektet og Folke- og boligtellingen 2001 (FoB2001) ble
det etablert registersystemer for boligadresser i Det sentrale folkeregister (DSF) og
GAB. Når data fra disse registrene har fått en tilfredsstillende kvalitet, skal
framtidige folke- og boligtellinger i all hovedsak kunne baseres på registerdata.
I EU arbeides det med en forordning for folke- og boligtellinger som ventes vedtatt
med det første. Det betyr at internasjonale krav vil få større betydning enn ved
tidligere tellinger da det kun har foreligget anbefalinger fra UNECE og EU. I 2007
ble det utarbeidet en detaljert oversikt over FoB-variable med utgangspunkt i
internasjonale anbefalinger. Det er kartlagt hva som kan lages direkte basert på årlig
registerstatistikk, og hva som vil kreve særskilte tiltak hos registereiere og/eller i
SSB. Et viktig tiltak er å gjennomføre en skjemaundersøkelse for oppdatering av
utdanning fullført i utlandet, hovedsakelig for personer som har innvandret til Norge
etter 1999. Det er videre startet et arbeid i SSB for samordning av statistiske data for
husholdninger og boliger.
Dekningen av bolignummer i flerbolighus er ennå ikke tilfredsstillende, spesielt ikke
i Oslo. I samarbeid med Skattedirektoratet og Statens kartverk arbeider SSB videre
med å bedre dekningen, blant annet gjennom tiltak for å styrke rutinene for
oppdatering, for bedre samarbeid med store boligeiere og ved å få flere offentlige
etater og virksomheter til å ta i bruk boligadresse i kontakten med sine forbindelser.
Den ekstra bevilgningen på 3,3 millioner kroner som ble tildelt i 2007, brukes på
målrettede kvalitetsforbedrende tiltak i Oslo og Bergen. Hovedtiltaket er utsending
av skjema til omlag 115 000 familier som mangler bolignummer i disse
kommunene.
En registerbasert telling i 2011 vil inneholde færre boligvariable enn tellingen i
2001. Ved utgangen av 2007 har SSB startet årlig publisering av kjennemerkene
bygningstype, byggeår, bruksareal, antall rom, baderom og vannklosett. Det finnes
informasjon om bygningstype for samtlige boliger, mens dekningsgraden for de
andre kjennemerkene i dag er på om lag 90 prosent. En svakhet er at enkelte
endringer i boligdata sjelden meldes registerfører, for eksempel endringer i antall
rom. Det ser ut til å bli problematisk å få tilstrekkelig informasjon om systemer for
oppvarming. Videre vil det bli vanskelig å skille mellom bebodde og ubebodde
boliger og beregne boligvariable som krever opplysninger om bosatte, for eksempel
antall bosatte per bolig, i områder hvor dekningen av bolignummer i flerbolighus
ikke er tilfredsstillende.
SSB foretar jevnlige kvalitetsanalyser av boligopplysningene i GAB, og rapporterer
resultatene tilbake til Statens kartverk.
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3.3. Valgdataprosjektet 2007
SSB samlet inn, bearbeidet og formidlet valgresultater i forbindelse med
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Prosjektet ble utført i nært samarbeid
med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). SSB sto for utvikling og drift av
departementets database for innsamling og formidling av valgresultatdata i
forbindelse med valget, mens KRD stod som eier og ansvarlig for prosjektet.
SSB samlet inn og formidlet valgdata i flere omganger før, under og etter valgdagen.
Alle valginnrapporteringer og valgnatten gikk tilfredsstillende. Valgresultatene ble
umiddelbart formidlet til media. Tilbakemeldingene fra KRD og media (TV2, NRK
og NTB) var positive. KRD ønsker å videreføre samarbeidet med SSB. SSB har
vurdert spørsmålet og besluttet å videreføre samarbeidet med KRD om
stortingsvalget i 2009. Formen på samarbeidet og ansvarsdelingen mellom KRD og
SSB vil bli drøftet tidlig i 2008.

3.4. Arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk
Inntektsstatistikken for husholdninger, som ble presentert i 2007, bygde for første
gang på en felles registerpopulasjon med opplysninger om alle husholdninger for
inntektsåret 2005. Statistikkgrunnlaget til inntektsstatistikken dannet videre grunn
for et utvidet datasett for simuleringsmodellen Lotte. Det er også satt i gang et arbeid
knyttet til beregning av inntekt av egen bolig, blant annet til bruk i
fordelingsanalyser.
Aktualiteten for lønnsstatistikken ble ytterligere forbedret i 2007. Det arbeides med å
øke andelen av oppgavegiverne som rapporterer på elektronisk form, og nærmere 86
prosent av oppgavegiverne leverte opplysninger på denne formen ved tellingen høst
2007. Dette gir et godt utgangspunkt for å sikre tilstrekkelig aktualitet, relevans og
sammenheng i lønnsstatistikken, og åpner for utvidet bruk av statistikkgrunnlaget.
Det er planlagt ny lederlønnsstatistikk med foreløpig publiseringstidspunkt
sommeren 2008, samt mer statistikk over arbeidstid og - eventuelt - timelønnssatser.
Mens den registrerte arbeidsledigheten falt gjennom hele 2007, viste målinger basert
på Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) en utflating i siste halvår. Det nye opplegget
for overvåking av avvikene mellom de to ledighetsmålene, viste at årsaken var en
vekst i ledige i AKU som ikke økte via NAV. I hovedsak var dette ungdom under
utdanning.
I februar 2008 ble det oppdaget at tallene for undersysselsatte som var publisert etter
omleggingen av AKU ved årsskiftet 2005/2006, var feil. Feilen ble rettet opp og
brukerne informert umiddelbart. Det er innført mer omfattende kontroller av
produksjon av nye variable når det skjer revisjoner som berører allerede publiserte
variable i AKU.
I 2007 ble det for første gang publisert årsverkstall i KOSTRA for kommuner og
fylker som helhet, og fordelt på hovedområder. For å få bedre kvalitet på yrkesdata
fra kommunesektoren er de pålagt å rapportere yrke i stedet for stilling til NAVs Aaregister. I 2007 var andelen som gjorde det økt til 75 prosent fra 40 prosent i 2006.
Arbeidet med statistikk over korttidsinnvandring av arbeidskraft ble styrket.
Utviklingsarbeid ble gjennomført for å kunne inkludere de som registrerer seg som
selvstendig næringsdrivende. Det ble gjennomført utredninger for å avgrense
populasjonen som nasjonalregnskapet skal dekke. Det er utarbeidet tabeller som
viser i hvilken grad korttidssysselsatte bosetter seg i Norge senere. Disse vil komme
med i populasjonen for AKU. Det ble videre hentet inn data fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker som sammen med kvartalsdata fra Aa-registeret skal
brukes til å utrede muligheten for å kunne lage kvartalstall. Jamført med den
offisielle statistikken for 4.kvartal, mangler en del støtteregistre for de øvrige
kvartalene. Kvaliteten må derfor vurderes før publisering besluttes.
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3.5. Annen personstatistikk
Helsestatistikk

Det er tidligere informert om at SSB rett til helseopplysninger fra helseforvaltningen
ble sterkt begrenset som følge av helsepersonellovens taushetspliktsbestemmelser. I
ny forskrift til Norsk pasientregister (NPR) åpnes det imidlertid for å sammenstille
opplysningene i NPR med opplysninger i de andre sentrale helseregistre og
sosioøkonomiske opplysninger fra SSB, for statistikkproduksjon. Sammenstillingen
skal gjennomføres av en av registereierne, det vil si at SSB i utgangspunktet også
kan forestå slik sammenstilling. Det må utredes nærmere hvilken praktisk betydning
dette kan få for SSB og den offisielle statistikken når forskriften trer i kraft.
SSB og Sintef Helse innledet i 2006 et samarbeid om statistikken for spesialisthelsetjenesten. I 2007 har samarbeidet ført til at tall for samme begrep i Sintef
Helses Samdatarapport og SSBs offisielle statistikk i all hovedsak er sammenfallende. Fra og med 2007 legger Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten
SSBs offisielle statistikk til grunn for sitt arbeid.

Kriminalitetsstatistikken

SSBs kriminalstatistikk som dekker de mest relevante deler av området, har tidligere
hatt dårlig aktualitet som følge av mangler ved det nye straffesaksregisteret og ved
andre data som statistikken bygger på. Et omfattende forbedringsarbeid har gitt gode
resultater på aktualiteten, men det gjenstår fremdeles noe arbeid før aktualiteten er
tilfredsstillende for alle kriminalstatistikkene.

Levekår

Arbeidsmiljø var temaet for Levekårsundersøkelsen som ble publisert i september
2007. Utvalgsstørrelsen har økt til om lag 19 000 personer mellom 16 - 66 år. Det
åpner for mer detaljerte analyser av arbeidsmiljøet i ulike yrkesgrupper og næringer.
Det vil også opprettes et panel, det vil si at de samme personene som ble trukket ut
til å delta i 2006, vil bli kontaktet igjen i 2009 og hvert tredje år framover. Det ble
publisert en SA om ungdoms levekår. Databasen FD-Trygd ble oppdatert med flere
årganger. Etterspørselen etter denne typen forløpsdata er økende.

Utdanningsstatistikk

SSBs utdanningsstatistikk bygger hovedsakelig på individbaserte rapporter om den
enkelte elev/student fra fagsystemene i skolesektoren. Innenfor barnehager og
grunnskoler innhentes opplysningene som summarisk informasjon fra hver enkelt
institusjon. Rapporteringsgrunnlaget gir ikke informasjon om hva slags utdanning og
kompetanse innvandrerbefolkningen allerede har når de flytter til Norge. For å
utbedre denne skjevheten, begynte SSB i 2007 planleggingen av en større spesialundersøkelse som skal gjennomføres i 2010, som er knyttet til Folke- og boligtellingen 2011.
SSB samlet i 2007 for første gang inn data i forbindelse med Eurostats undersøkelse
Adult Education Survey, en utvalgsundersøkelse om voksnes læring. Undersøkelsen
skal gjennomføres hvert femte år, og nasjonal publisering skjedde i januar 2008. I
2007 ble det publisert resultater fra undersøkelsen "Opplæring i bedrifter". Denne
undersøkelsen utføres for å oppfylle SSBs forpliktelser om leveranser til Eurostats
undersøkelse Continuing Vocational Training Survey.

3.6. Miljø- og energistatistikk
Publikasjonen Naturressurser og miljø 2007 ble publisert i november. Indikatorsettet
for bærekraftig utvikling er ajourført og publisert. Det er utarbeidet planer for videre
arbeid med indikatorsettet.
Innenfor området forurensing er det lagt fram statistikk om luftforurensning og
klimapåvirking, støy, avfall, avløp og vannforurensning. Sammenhengen mellom
miljø og økonomi er beskrevet med tall for miljøvernutgifter og med NAMEAregnskapene hvor utslippstall til luft fordeles etter nasjonalregnskapsnæringer. Det er
publisert statistikk over tettsteder og strandsone.
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Innenfor energistatistikken startet det et forprosjekt for en undersøkelse om
energibruk i bygninger og tjenesteytende næringer. For oljestatistikken ble det
inngått en databehandlingsavtale med Oljedirektoratet som også bidrar til redusert
oppgavebyrde for selskapene. Resultatene fra 2006 -undersøkelsen om
husholdningenes energibruk ble bearbeidet for publisering i 1. kvartal 2008. Det ble
videre arbeidet med kvalitetssikring og metodespørsmål for flere av statistikkene.

3.7. Statistikk for offentlig sektor
Lansering og første publisering i StatRes ble gjennomført 25. oktober 2007. Ved
lansering inngikk statistikk og indikatorer for statsforvaltningen totalt og for
pilotområdene spesialisthelsetjenesten, barnevern, universiteter og høgskoler.
Arbeidet med å videreutvikle indikatorene og utvikle nye indikatorer startet i 2007.
Omfanget av av indikatorer på de publiserte områdene varierer. Det er inngått nye
avtaler med Fornyingsdepartementet, både rammeavtale for periode 2008 til 2012 og
gjennomføringsavtale for 2008. Som følge av dette er det etablert delprosjekter/arbeidsgrupper for de nye områdene Justis (politi og påtalemakt), Samferdsel
(Jernbaneverket) og Finans (Toll- og avgift). Innenfor Justisområdet vil det også bli
etablert grupper for rettsvesenet og kriminalomsorgen i løpet av førtste halvår 2008.
I KOSTRA ble en online rapporteringsløsning utprøvd i rapporteringen våren 2007.
Online rapportering vil være eneste løsning for innrapportering i 2008, og løsningen
er også tilrettelagt for filuttrekk og sensitive data. Det ble videre utviklet et enklere
brukergrensesnitt for konstruksjon av elektroniske skjemaer som ble tatt i bruk
høsten 2007. Publiseringen i KOSTRA ble utvidet med tabeller for samlet
sysselsetting i kommunene og sysselsetting fordelt på hovedområder. Videre ble det
publisert tabeller med kvalitetsindikatorer.

3.8. Overtakelse av Norges Banks statistikkvirksomhet
Den formelle overføringen av finansmarkedsstatistikk fra Norges Bank til SSB
skjedde 1. januar 2007. Dette var en virksomhetsoverdragelse i henhold til
arbeidsmiljølovens bestemmelser. Fra samme tidspunkt ble all offisiell statistikk
innen finansmarkedsområdet publisert på ssb.no. Medarbeiderne flyttet inn i SSBs
lokaler i begynnelsen av mai. Overføring av rutiner og IT-løsninger pågikk frem til
1. juli 2007. Statistikkproduksjonen løp parallelt med det krevende flyttearbeidet.
Alle statistikker ble publisert uten forsinkelser. I andre halvår 2007 startet arbeidet
med å ta i bruk Statistikkbanken og tilpasse publiseringsrutinene og andre prosesser
til SSB-standarder. Dette omfattende arbeidet fortsetter i 2008.
Norges Bank finansierte i 2007 de overførte statistikkoppgavene, både de offisielle
statistikkproduktene og egne virksomhetsstatistikker, som markedsoppdrag. SSB
gjorde avtale med Norges Bank om databehandling på noen statistikkområder som
ikke faller inn under offisiell statistikk. Avtalen omfatter virksomhetsstatistikker på
følgende områder: statistikk om betalingsformidling, valutahandelsstatistikk,
internasjonal bankstatistikk og makrostatistikk til BIS og ’Financial Soundness
Indicators’ til IMF.

3.9. Utenrikstransaksjoner
Det har vært relativt store omlegginger på dette området blant annet gjennom UTprosjektet. Det gjenstår fremdeles utfordringer knyttet til populasjonsavgrensinger
for ikke-finansielle foretak, men etter hvert som kvaliteten bedres i Aksjonærregisteret og Valutaregisteret vil dette bli noe enklere. Undersøkelser om utenriksøkonomi startet i 2005, der både data om finans- og balanseposter overfor utlandet
og data om utenrikshandel med tjenester ble samlet inn.
Når næringslivet globaliseres og organiseres på tvers av landegrensene, blir det
vanskeligere å avgrense og analysere innenlandske og utenlandske økonomiske
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enheter. Dette innebærer at det blir behov for å kartlegge multinasjonale selskapers
atferd og tilpasninger. I den forbindelsen har EU vedtatt flere forordninger for å
kartlegge ulike sider ved eierskap over landegrensene. De nye EU/EØS-kravene som
følger av dette, og endringer i administrative datakilder betyr at utenlandsområdet
må bygges ut.
Utenlandsk eie av norske foretak og virksomheten i utenlandske foretak er/vil
bli dekket av utbygging av UT, SIFON-registeret og strukturstatistikkene.
For norsk eie av utenlandske foretak og virksomheten i norskeide foretak i
utlandet er det behov for ny datainnsamling, siden data ikke lenger kan
hentes fra Skattedirektoratet etter at direktoratets utenlandsoppgave ble
avviklet fra og med 2007. Arbeidet med ny datainnsamling kom i gang i
andre halvår 2007, og vil fortsette i 2008. Det er lagt opp til maksimal
samordning med UT-rapporteringen for å begrense rapporteringsbyrden på
næringslivet.

3.10. Nasjonalregnskapet - hovedrevisjon
Nasjonalregnskapet gjennomførte en hovedrevisjon i 2006. Nye tidsserier ble
publisert tilbake til 1970 for både realregnskapet og nytt arbeidskraftsregnskap,
mens tidsseriene for institusjonelt sektorregnskap i første omgang gikk tilbake til
1995. I november 2007 ble tidsseriene for institusjonelt sektorregnskap tilbake til
1978 frigitt. I hovedrevisjonen ble blant annet innført nye metoder for beregninger
av fastpristall for offentlig forvaltning innført. Metodene er basert på Eurostats krav
til fastprisberegninger i nasjonalregnskapet og medfører for eksempel bruk av
direkte voluminformasjon når det gjelder beregninger av produksjonen av helse- og
undervisningstjenester.
Aktualiteten på kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) er bedret med to uker fra og
med publiseringen av 4. kvartal 2006, uten at dette etter SSBs vurdering svekker
presisjonen på tallene. Framskyndingen av publiseringen av KNR, betyr også at
endelig årsregnskap kommer tidligere enn før. Det arbeides med å utvide kvartalsvis
inntektsregnskap til å omfatte alle institusjonelle sektorer.
SSB har startet arbeidet med å forberede innføringen ny næringsstandard (NACE rev
2) i nasjonalregnskapet. Eurostat legger opp til at alle land skal levere
nasjonalregnskap etter ny næringsstandard fra september 2011. Korttidsstatistikkene
går imidlertid over til den nye næringsstandarden allerede i 2009, og det arbeides
med metoder for å hindre at kvaliteten på BNP-tallene skal bli forringet som følge av
dette.
De siste tre årene har FN og de andre internasjonale organisasjonene arbeidet med
revisjoner av retningslinjene for føring av nasjonalregnskap (SNA 1993). Arbeidet
er i sluttfasen, og de nye retningslinjene skal vedtas av UN Statistical Commission i
mars 2008. Høsten 2007 startet Eurostat arbeidet med å tilpasse det europeiske
nasjonalregnskapssystemet (ENS) til revidert SNA. Dette arbeidet vil pågå over flere
år. Ifølge Eurostats planer skal den nye metodologien innarbeides i EU/EØSlandenes nasjonalregnskap i 2014.

3.11. Utvikling av nye prisindekser
Det pågår et omfattende arbeid med å utvikle ny og oppgradere av eksisterende prisog volumstatistikk med utgangspunkt i Nasjonalregnskapets behov, og der
internasjonalekrav står sentralt.
Arbeidet med tjenesteprisprosjekter har hatt god framdrift. Nye prisindekser for
rengjøring, juridiske tjenester, sjøtransport og datakonsulenttjenester ble publisert
for første gang i 2007. På områdene telekommunikasjon, ruteflyging, lagring,
bedriftsrådgiving og regnskap, revisjon og bokføring er datafangst kommet i gang. I
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2007 startet utvikling av ny prisstatistikk for utleie av arbeidskraft, teknisk prøving
og analyse, post- og budtjenester, IT-driftstjenester, lasting og lossing.
På KPI - området har utviklingsarbeidet vært rettet mot bedre prismåling av tjenester
og utvikling av selveiernes boligkonsum. Ny metode for prismålingene av flyreiser
er fullført. Dette omfatter et utvidet tjeneste- og bedriftsutvalg med nye vektkilder
og ukentlig internettbasert datafangst. Det har særlig vært arbeidet med skillet
mellom bestillingstidspunkt og konsumtidspunkt, og at prisene på flyreiser endres
frem mot avreise. For beregning av prisendringer i selveiernes konsum av
boligtjenester benyttes husleiedata fra leiemarkedet (leieekvivalensprinsippet). I
tillegg inngår husleiene fra leiemarkedet i beregningene av vektandelene som hentes
fra Forbruksundersøkelsen. Med bakgrunn i Leiemarkedsundersøkelsen 2006 og
folke- og boligtellingen 2001 er det utarbeidet en regresjonsmodell som korrigerer
for viktige elementer for prisdannelsen i leiemarkedet. Resultatet av dette arbeidet er
en forbedret vekt for selveiernes boligkonsum som i langt større grad enn tidligere
representerer selveierboliger. Den nye metoden for beregning av vekt for selveiernes
boligkonsum ble implementert i KPI i august 2007.

3.12. Annen økonomisk statistikk
Samferdsel kommunikasjon

Arbeidet med en større analyse av samferdselssektorene med vekt på vei- og
sjøtransport ble ferdigstilt i 2007. Boka, som vil bli trykket i serien Statistiske
analyser, vil bli distribuert til brukerne i løpet av våren 2008.
Statistisk sentralbyrå publiserte i august 2007 den statistiske analysen ’Nøkkeltall
om informasjonssamfunnet 2006’.
Et pilotprosjekt for å utrede grunnlaget for å gjennomføre en mulig varestrømundersøkelse i Norge ble gjennomført i 2007. Rapporten fra arbeidet ble oversendt
Samferdselsdepartementet i februar 2008. Hovedundersøkelsen vil bli gjennomført i
2008/2009.
I 2007 ble det gjennomført en driftsundersøkelse for foretak med skip i nærsjø- og
innenriksfart. Det ble også gjort forberedende arbeid for gjennomføring av en
godsstrømsundersøkelse til sjøs i 2008. Undersøkelsene sikter mot å gi et godt bilde
på aktivitet og lønnsomhet for sjøtransportnæringen og dekke opp vesentlige hull i
sjøfartsstatistikken.

Regnskapsstatistikk

Forberedelser til
Landbrukstelling 2010

Det er åpnet for at ikke-finansielle foretak i selskapsregnskapet kan velge å benytte
internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) i stedet for de ordinære reglene i regnskapsloven. Dette skaper utfordringer med å sikre sammenlignbarhet over tid og
mellom selskaper i regnskapsstatistikken for ikke-finansielle foretak. For regnskapsåret 2006 har snaut 300 selskaper benyttet IFRS, mens resten har benyttet
regnskapslovens alminnelige regler. Mange av foretakene som benytter IFRS er
store. Arbeidet med å kartlegge omfang og virkninger av overgangen til IFRS har
derfor vært viktig i 2007, og vil fortsatt være en prioritert oppgave.
Norge er forpliktet til å følge EØS-krav om gjennomføring av en fullstendig
jordbrukstelling i 2010, supplert med en utvalgsbasert undersøkelse om
miljøforhold. Kravene er i hovedsak relevante for nasjonale brukerbehov, og vil
samtidig ivareta anbefalinger fra FAO. I tillegg er det identifisert nasjonale
statistikkbehov knyttet til jordleie, økonomi og ressursgrunnlag på alle typer
landbrukseiendommer enten det drives jordbruk i egen regi eller ikke.
I 2007 ble mulige datakilder kartlagt og kostnader til gjennomføring av telling
beregnet. Mye av grunnlagsdata kan hentes fra administrative datakilder i landbruksforvaltningen og fra ny matrikkel. Dette gjelder for eksempel opplysninger om
arealbruk, husdyrhold, eierstruktur, bebyggelse, bosetting, næringsutvikling og
kulturlandskap. Likevel blir det nødvendig å supplere med skjemabasert data18

innsamling. De samlede kostnadene for hele tellingen er anslått til 15 mill. kr over
fireårsperioden 2009-2012.

4. Forskning av høy kvalitet
4.1. Skatt, fordeling og konsumentatferd
En ny simuleringsmodell for arbeidstilbud tilpasset Lotte er nå operativ (Lottearbeid) og dokumentert. Det er ytt omfattende service overfor Stortinget og
departementer i form av skatteberegninger. Skatteberegningsmodellene (LOTTEskatt og LOTTE-konsum) har vært bidragsytere til tallmaterialet i Regjeringens
skatteopplegg. Finansdepartementet kan nå kjøre Lotte selv fra ekstern maskin,
dokumentasjon av modellen foreligger på nettet og brukergrensesnittet er forbedret.
Et større prosjekt med analyser av skattereformen av 1992 ble avsluttet i 2007.

4.2. Energi- og miljøøkonomiske analyser
Analyser av sentrale problemstillinger i kraftmarkedet fortsetter. Husholdningenes
etterspørsel etter elektrisitet er analysert med vekt på å forstå hvorfor deres etterspørsel ikke lenger vokser. Det er gjennomført studier basert på formålsfordelte
energidata hvor en blant annet studerer betydningen av teknologiske endringer som
fører til energisparing.

4.3. Konjunkturanalyser og makromodeller
Som vanlig er det utarbeidet fire konjunkturrapporter med prognoser. I tillegg
kommer diverse artikler og rapporter som belyser norsk økonomis virkemåte. SSB
har blant annet studert kommunesektorens atferd fra et makroøkonomisk perspektiv,
studert virkninger av ulike måter å redusere arbeidstiden samt analysert
etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft. Makromodellene er reestimert på flere
områder, og dokumenteringsarbeidet foregår kontinuerlig. En ny oppdatert
nettversjon av dokumentasjonen er rett rundt hjørnet. MODAG-modellen utvikles og
vedlikeholdes for Finansdepartementet som bruker modellen selv. Modellene er
ellers som vanlig blitt brukt i analyser for eksterne oppdragsgivere, inkl. Stortinget.

4.4. Analyser av arbeidsmarked og bedriftsatferd
Det flerårig prosjekt om evaluering av SkatteFUNN-ordningen er avsluttet og
sluttrapport avlevert. Resultater er løpende presentert for oppdragsgiver og
tilgjengelig på prosjektet egen hjemmeside på ssb.no. Arbeidstilbudsmodellen
(Lotte-arbeid) er brukt i en studie for likelønnskomisjonen. Det er arbeidet videre
med analyser av sykefravær og ulike utdanningsøkonomiske problemstillinger.

4.5. Offentlige finanser
I forbindelse med Regjeringens arbeid med pensjonsreformer har SSB utført en
rekke analyser og beregninger med MOSART-modellen. Modellen er
omprogrammert til ny plattform, og uttesting av den nye modellversjonen er
videreført. Utdanningsblokken i modellen er oppdatert. SSB overtok i 2007 ansvaret
for generasjonsregnskapet og en ny modell ble overlevert Finansdepartementet. En
ny og utvidet versjon av MAKKO ble tatt i bruk.

4.6. Økonomisk vekst og effektivitet
Revidering av inntektsmodellen og utslippsmodellen til MSG er gjennomført, og
modellen er også oppdatert med nytt basisår. Modellen er blant annet brukt i
tilknytning til NOU-arbeid. Det etablert og dokumentert to aggregerte modeller med
endogene vekstmekanismer. Dette er en del av et prosjekt som analyserer drivkrefter
bak teknologisk utvikling og kunnskapsakkumulasjon i en liten, åpen økonomi som
Norge. Prosjektet fokuserer spesielt på sammenhengen mellom innovasjonspolitikk
og miljøpolitikk for å nå miljøpolitiske mål, og avsluttes i 2008.
19

4.7. Petroleum- og miljøøkonomiske analyser
Analyser av klimapolitikk og særlig samspillet mellom ulike politikktiltak og
teknologiutvikling har fortsatt med analyser av politikk for innføring av alternative
brennstoff i transportmarkedet, og politikk for støtte av CO-2 fri gasskraft. Våre
funn tyder på at offentlig støtte fortrinnsvis bør gis som FoU støtte og ikke som
implementeringsstøtte. Videre har vi fortsatt studiene av de internasjonale
markedene for olje og gass og da spesielt prisdannelsen i både olje- og gassmarkedene, forholdet mellom miljøreguleringer og bedrifters lønnsomhet, og
videreutvikling av nasjonale indikatorer for bærekraftig utvikling.

4.8. Demografiske analyser
Det er utført forberedende analyser til neste befolkningsframskriving som
publiseres i mai 2008. Framskriving av innvandrebefolkning på regionalt nivå er
vurdert. Det er videre gjennomført et utredningsarbeid for Arbeids- og inkluderingsdepartementet om levealder og delingstall i det nye pensjonssystemet. Det er
dessuten gjort beregnings- og utredningsoppdrag om befolkningsutvikling og
framskrivinger for Kunnskapsdepartementet og Teknisk beregningsutvalg for
kommunesektoren.
Arbeidet med norsk deltakelse i det internasjonale forskningsprogrammet
Generations and Gender Programme (GGP) går som planlagt. Datainnsamlingen på
den norske intervjuundersøkelsen under GGP: Livsløp, generasjon og kjønn
(LOGG) er gjennomført etter planen. Første versjon av databasen er gjort
internasjonalt tilgjengelig.
Det er utviklet et enkelt modellapparat til den løpende overvåkingen av fruktbarheten.
Det gjør det mulig raskt å analysere de underliggende komponentene i utviklingen så
snart data foreligger.

4.9. Analyser av levekår
Prosjektene på levekårsområdet er i all hovedsak eksternt finansiert: Det gjelder
analyser basert på utvalgsundersøkelser; samvær og økonomi blant enslige foreldre
og samværsforeldre som ledd i evalueringen av bidragsreformen fra 2003, analyser
av arbeidstid og arbeidstidsordninger blant foreldrepar, analyser av holdninger til
innvandrere og av innvandrerbefolkningens og studenters levekår. I tillegg er det
gjennomført registerbaserte analyser av sammenhengen mellom levekår og
lovbruddskarrierer, gjenforening mellom enslige asylsøkere og foreldre samt en
registerbasert evaluering av arbeidsmarkedssatsing for sosialhjelpsmottakere. Dette
temaområdet ligger til grunn for to doktorgradsarbeider, hvorav ett avsluttes tidlig i
2008.

4.10. Statistiske metoder
Det er gjennomført en studie av bruk av administrative data for behandling av ikkeutvalgsfeil. Deler av resultatene ble lagt fram på den 56. ISI sesjon, Lisboa, i 2007.
Det arbeides i tillegg med en artikkel til internasjonale tidsskrifter.
Det er arbeidet med en simultan prediksjonsmetode for statistikk basert på utvalgsundersøkelse. Metoden har også et potensial som imputeringsmetode for manglende
verdier i statistiske registre. Det er utviklet en estimeringsmetode for små-område
multinomiske parametre med informativt frafall i data. Arbeidet med ny
imputeringsmodell som kan egne seg for nasjonale byråer, er publisert som en
diskusjonsartikkel i Journal of Official Statistics. Dette vil bli fulgt opp i 2008. Det
er dessuten utviklet likelihood-baserte estimeringsmetoder i totrinns utvalgsundersøkelser som vil bli publisert internasjonalt i 2008.
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4.11. Norges Forskningsråds evaluering av SSBs
forskningsvirksomhet
Norges Forskningsråd har evaluert den økonomifaglige forskningen i Norge, og har i
brev datert 17. desember 2007, oversendt evalueringen til kommentering i SSB. I
oppsummeringen får SSB positiv evaluering for den nasjonale rollen, som vurderes
som positiv både når det gjelder innflytelse på innsamling av økonomisk statistikk,
utvikling og vedlikehold av økonomiske modeller, og generell informasjon som er
relevant for samfunnsdebatten. Det blir imidlertid også påpekt at SSB kommer
dårligere ut når det gjelder internasjonal publisering og internasjonalt samarbeid.
SSB har svart på høringsuttalelsen. Endelig evaluering forventes å foreligge våren
2008.

5. Fornøyde brukere og motiverte oppgavegivere
5.1. Formidlingsvirksomheten
Arbeidet med å bygge opp en ny webtjeneste i SSB (”Nye ssb.no”) til erstatning for
dagens løsning startet i 2007. Arbeidet intensiveres i 2008, med målsetting om
lansering av en ny webtjeneste i 2009. Målet er at ssb.no til en hver tid skal være en
moderne og brukervennlig tjeneste med sikre formidlingsløsninger.
Det er arbeidet med informasjonsarkitektur for statistikksider, emnestruktur, emne-,
tema- og andre sider som skal sørge for at sluttbrukeren raskt finner svar og samtidig
får tilgang til ny kunnskap og forståelse. På alle sider der det presenteres tall, fakta
og sammenhenger skal det etableres tydelige prinsipper for prioritering og
organisering av innholdet. Slik vil brukeren raskt komme til sentrale tall og får en
bedre oversikt over hva SSB publiserer. Dessuten skal det vektlegges presentasjoner
som skaper forståelse for tallene og hva som ligger bak.

5.2. Ekstern kursvirksomhet
2007 var et aktivt kurs-år. Nesten 1900 personer deltok på 68 ulike kurs og
seminarer, en økning på 30 prosent fra forrige år. Størst deltakelse var det på kursene
er "Tall må temmes" - et kurs om å lese, bruke og forstå statistikk, og seminarene
om klima og miljø. Det ble holdt 11 KOSTRA-kurs for journalister, kommuner og
departementer, og 12 "Finn statistikk-kurs" der deltakerene lærer å finne frem på
web-sidene.

5.3. Mikrodata til forskere
Denne tjenesten består i å levere anonyme eller avidentifiserte individdata fra SSBs
statistikkgrunnlag til forskning. Utleveringen er regulert av Statistikkloven og vilkår
satt av Datatilsynet. Tjenesten startet i 1999, men ble utvidet og forbedret i 2005 2006 med støtte fra Norges forskningsråd. SSB har etter hvert blitt en viktig
leverandør av data til forskning. Det gjelder særlig samfunnsforskningen, men også
andre fagområder benytter SSBs mikrodata. Tjenesten omfattet i 2007 ca. 300 større
prosjekter og en rekke mindre oppdrag. SSB dekker de administrative kostnadene
ved tjenesten, mens forskerne betaler for selve datauttaket. Deler av tjenesten utføres
i samarbeid med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Videre utbygging og
effektivisering av tjenesten er under planlegging.

5.4. Elektronisk samhandling
Satsingsområdene for prosjektet er:
Videre samarbeid om utvikling av samvirkende løsninger for
brukervennlig innrapportering til offentlig sektor, gjennom web-løsninger og
tilrettelegging for direkte innsending fra virksomhetenes administrative
systemer
Gjenbruk og utveksling av informasjon mellom offentlige etater
Samordnet formidling av all offisiell statistikk i Norge.
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Arbeidsprogrammet nådde i hovedsak målene som var satt for 2007. Arbeidet med
forbedring og integrasjon av datafangstløsninger er videreført. I løpet av året har
også arbeidet med tilrettelegging for elektronisk samhandling skutt fart i forvaltningen. Med utgangspunkt i Stortingsmelding 17 (IKT meldingen) er det etablert
nye fora og prosjekter hvor SSB har vært en aktiv deltaker. Dette omfatter både
arbeidet med Altinn II, herunder også kvalitetssikringsløpet høsten 2007, arbeidet i
Standardiseringsrådet, deltakelse i FAOS prosjektet om felles IKT arkitektur og
forprosjektet for samordnet innrapportering av lønns- og personalopplysninger. SSB
ser et klart behov for å delta i dette arbeidet framover. Forutsetningen for å øke
evnen til elektronisk samhandling i offentlig sektor, ligger i utformingen av
overordnede målbilder for å sikre retning og evne til lokal tilpasning.
KOSTRA gjennomførte i 2007 en fullstendig omlegging til elektronisk rapportering.
Omleggingen har gitt forbedringer for rapportørene. Omleggingen krever imidlertid
store interne tilpasninger i SSBs interne produksjonsløsninger. Dette er i startgropa,
slik at produksjonsløpet for 2007 gjennomføres med foreløpige, og delvis manuelle
tilpasninger.
Etableringen av en felles sikkerhetsplattform for pålogging til KOSTRA, Idun og til
valgløsningen, samt for felles pålogging med Altinn medførte problemer, og har ført
til forsinkelser, blant annet i integrasjonen mellom Idun og Altinn.
På formidlingssiden har arbeidet med å utvikle løsninger for StatRes også inkludert
utbygging av underliggende infrastruktur, som vil bli benyttet for det videre arbeidet
med portalløsninger i 2008.
Løsningene for elektronisk samhandling både om innrapportering, informasjonsutveksling og portalløsninger er krevende, og forutsetter store interne og eksterne
tekniske fellesløsninger, som også krever standardisering og samordning av
arbeidsprosesser. Denne samordningen og spissingen av prosjekter har ført til at
prosjektene innenfor elektronisk samhandling, koordineres innenfor SSBs
fellesprogram for standardisering og prosessutvikling (FOSS programmet) i 2008.

5.5. Elektronisk innrapportering
Alle SSBs undersøkelser rettet mot næringslivet har et elektronisk innrapporteringsalternativ. SSBs egen Idun-portal blir mest brukt, men stadig flere undersøkelser blir
nå tilrettelagt for rapportering via Altinn. Av SSBs undersøkelser på Altinn, er det
lønnsstatistikken som er størst. Bruken har likevel lenge vært mindre enn ønskelig,
men etter en offensiv i 2007 leverer nå nærmere 60 prosent av om lag 21 000
oppgavegivere via Altinn - en betydelig økning fra rundt 10 prosent i 2006. I tillegg
leverer ytterligere 30 prosent datafiler direkte til SSB, og bare 10 prosent leverer nå
lønnsopplysninger på tradisjonelt papirskjema. Det arbeides videre med å
markedsføre og effektivisere innsending av lønnsrapporter fra fagsystemene via
Altinn.
Andel oppgavegivere som rapporterer elektronisk. Prosent
Elektronisk innrapportering

2005

2006

2007

33

36

48

Den sterke veksten fra 2006 til 2007 kan forklares ved en generell økning i bruken
av Idun på nesten alle undersøkelser, og den store engangsundersøkelsen om Ny
næringsstandard (NACE) som ble gjennomført i 2007 der over halvparten av de
90 000 oppgavegiverne leverte via Idun. I tillegg har den økte bruken av Altinn i
lønnsstatistikken bidratt til at snart halvparten av all den direkte datafangsten fra
næringslivet nå skjer elektronisk.
Siden 1999 har SSB hatt avtaler med ulike kjedekontor om rapportering av
opplysninger om priser og omsetning. Dette har økt betydelig de senere år, og i 2007
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mottok SSB rapporter fra nærmere 125 kjeder som representerer 10 700 butikker.
Rapporteringen bidrar sterkt til å redusere oppgavebelastningen, siden alternativet
ville være å henvende seg direkte til utvalgte butikker.

6. Samarbeid for bedre statistikk
6.1. Statistikkrådet
Målet for Statistikkrådet er å øke offisiell statistikks kvalitet og tilgjengelighet. Per
1. januar består Statistikkrådet av 24 institusjoner som er produsenter av offisiell
statistikk og/eller viktige registereiere. I løpet av 2007 er ABM-utvikling, Avinor,
NILF, NVE, Norsk institutt for skog og landskap og Oljedirektoratet kommet til.
Det var to møter i 2007. Blant sakene som ble tatt opp, var oppfølging av europeiske
retningslinjer for statistikk og statistikkforståelse.
Det ble gjennomført ulike kurs som har vært åpne for rådets medlemmer. Dette
gjelder blant annet kurs om formidling og forståelse av statistikk, hvordan man
finner og bruker statistikk, produksjon og bruk av diagrammer, metodekurs samt
fagseminarer om klima og utdanning. Rundt 200 ansatte fra etatene har deltatt på
disse kursene.

6.2. Internasjonalt statistisk samarbeid
Internasjonalt statistisk samarbeid, særlig innen det europeiske statistikksystemet,
var omfattende også i 2007. I alt 13 nye EØS rettsakter innenfor statistikkområdet
passerte EØS-komiteen. De aller fleste gjaldt implementering av eksisterende
Europaparlaments- og rådsforordninger. Blant nye forordninger som har betydning
for SSB, er europaparlaments- og rådsforordningene om det europeiske system for
integrerte statistikker over sosialstønad (ESSPROS), og innføringen av en standard
for næringsgruppering NACE Revisjon 2.
SSB var vertskap for tre internasjonale kurs i 2007. Det er blitt avholdt to kurs med
støtte fra EFTA som ledd i det europeiske opplæringsprogrammet (ESTP) om
henholdsvis bruk av administrative data og bedriftsregister. Det er også blitt avholdt
et kurs i metadata i samarbeid med ESTP.
I 2007 deltok SSB på 129 møter i forbindelse med det statistiske samarbeidet i EØS,
14 møter knyttet til ECE og 23 OECD-møter. På nordisk nivå var det 39 møter i
2007.

6.3. International Comparison Program (ICP)
FNs Statistiske Kommisjon (UNSC) har bedt SSB, ved administrerende direktør, om
å ta ansvar for en evaluering av den internasjonale ICP undersøkelsen, 2005-runden.
SSB lederen gruppe av land, Friends of the Chair (FOC)-gruppe, der medlemmer er
utnevnt av UNSC. I tillegg er det oppnevnt en gruppe av observatører fra land eller
internasjonale organisasjoner med lang erfaring fra arbeidet med slike undersøkelser.
Arbeidet er delt inn i 2 faser. Fase 1 ble fullført mot slutten av 2007 og skal
presenteres på det årlige UNSC møtet i New York i februar 2008. Arbeidet med fase
2 av prosjektet ventes påbegynt første halvår i 2008.

6.4. Oslo-gruppen for energistatistikk
Det andre møtet i Oslo-gruppa for energistatistikk ble arrangert i Dehli i februar.
Målet for arbeidet er å lage utkast til reviderte FN-manualer for energistatistikk. På
møtet ble det lagt fram en plan for arbeidet, og arbeidsoppgaver ble fordelt blant
medlemmene. I 2007 ble det også gjennomført forberedelser før møtet som ble holdt
i Østerrike tidlig i februar 2008. Arbeidet innebærer også kontakt og drøfting av
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omfang og prinsipper for energistatistikk med andre internasjonale organisasjoner,
blant annet Eurostat og IEA.

6.5. Statistisk utviklingssamarbeid
Virksomheten i 2007 var delt mellom samarbeid med søsterorganisasjoner i sør eller
i overgangsland, oppgaven som sekretariat for det regjeringsoppnevnte
Uviklingsutvalget, og metodeutvikling og dokumentasjon. Samarbeidet i 2007 rettet
seg mot Norges utviklingspartnerland. Dette gjelder Uganda, Mosambik, Malawi,
Angola, Eritrea og Sudan. SSB har også et aktivt samarbeid med land i en
overgangsfase, som Albania, Moldova, Kasakhstan og Kirgisistan.

6.6. 'Utviklingsutvalgets' sekretariat er lagt til SSB
Det regjeringsoppnevnte Utviklingsutvalget består av 17 representanter fra
næringsliv, organisasjoner, politikk, forskning og media. Utvalget skal komme med
forslag på hvordan en samlet norsk politikk kan bidra til å redusere fattigdommen i
utviklingslandene. Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU) i 2008.

7. Kvalitet i alle ledd
7.1. Omorganiseringer
I etterkant av at Strategi 2007 ble det initiert endringer i SSBs organisasjon. Våren
2007 ble det besluttet at SSBs avdelingsstrukturen skulle endres, blant annet at antall
statistikkavdelinger skulle økes fra tre til fire, med virkning fra 1. januar 2008.
Videre skal Seksjon for demografi og levekårsforskning fra samme tidspunkt
overføres til Forskningsavdelingen. Det ble vedtatt enkelte justeringer av seksjonsinndelingen, herunder utskilling av en regnskapsstatistisk seksjon og en seksjon for
energistatistikk. Videre ble det besluttet å samle korttids- og strukturstatistikk for
industri i én seksjon. I tillegg gjennomføres endringer i IT-organisasjonen.
Organisasjonskart som gjelder fra 1. februar finnes i vedlegg B.

7.2. Evaluering i forhold til EUs retningslinjer for statistikk
EUs retningslinjer for statistikk – Code of Practice – omfatter forhold knyttet til
kvaliteten i statistikken, produksjonsprosessene og institusjonelle forhold som
uavhengighet, konfidensialitet og kvalitet. I juni 2007 evaluerte et team på tre
personer fra Eurostat og statistikkbyråene i Storbritannia og Spania institusjonelle
forhold samt formidlingen. I tillegg til samtaler med ledelsen og andre i SSB hadde
de møter med representanter for Statistikkrådet, Finansdepartementet og forskere. I
forkant av besøket ble det laget mye dokumentasjon på engelsk. Evalueringen
resulterte i en foreløpig tiltaksliste, der tiltakene i stor grad er sammenfallende med
forbedringstiltak som SSB allerede planlegger som oppfølging av ny strategi.
Sluttrapporten finnes på http://www.ssb.no/vis/omssb/peer_review_2007.pdf.

7.3. Evaluering av beregninger av norske klimagassutslipp
SSB ga betydelige bidrag da det norske klimagassregnskapet ble gransket av et team
på åtte FN-reviewere i april. Teamet skulle kontrollere at utslippsberegningene
følger vedtatte retningslinjer for metodikk, kvalitetssikring og konsistens.
Utslippsbregningene for 1990 ble gransket spesielt nøye, ettersom det er grunnlaget
for tildelingen av den nasjonale utslippskvoten under Kyotoprotokollen. Norges
arbeid med granskingen ble ledet av SFT, men 15-20 medarbeidere fra SSB bidro
med fakta om alle sider ved utslippsregnskapet. Konklusjonene fra granskningsteamet var positive og beregningene ble godkjent, men de påpekte at SSBs
dokumentasjon kan bli bedre på noen områder.

24

7.4. Modernisering og standardisering av
statistikkproduksjonen (FOSS)
Strategi 2007 slår fast at SSB skal søke å oppnå forbedringer både i arbeidsprosesser
og produkter. Statistikken skal være basert på best tilgjengelige metoder og
underlagt systematisk kvalitetskontroll av prosesser og produkter. IT-strategien
2007 støtter oppunder dette ved å skissere et målbilde hvor IT-systemene former et
helhetlig og samvirkende statistikksystem.
For å følge opp strategiene etableres det et overordnet prosjekt for forbedring og
standardisering av statistikkproduksjonen (FOSS). Planleggingen av prosjektet
foregikk i annet halvår i 2007.
FOSS består av ulike prosjekter innenfor tre hovedområder:
•
Utvikling av standardiserte arbeidsprosesser, metoder og systemer
•
Oppbygging og gjennomføring av systematiske kvalitetsmålinger og kontroll
•
Organisasjons- og kompetanseutvikling som bygger opp under dette
Målet er forbedringer i kvalitet og effektivitet og mindre risiko i statistikkproduksjonen. Økt standardisering vil også innebære bedre dokumentasjon og enklere
opplæring, samt bidra til lettere rotasjon av medarbeidere

7.5. Arbeid med statistisk standarder generelt og revidert
næringsstandard
SSB legger stor vekt på felles bruk av standarder og klassifiseringer. Standardene er
tilgjengelige i egen database, og det utarbeides en årlig rapport for arbeidet med
statistiske klassifikasjoner.
Revidering av
næringsstandard - NACE

Målet om at alle relevante enheter i SSBs bedrifts- og foretaksregister skulle tilføres
ny næringskode i løpet av 2007 ble i all hovedsak nådd. Halvparten av enhetene
kunne kodes maskinelt. For den resterende massen ble andelen som kunne tilføres
nye kode ved hjelp av informasjon fra ulike administrative registre og andre
statistiske data i SSB noe høyere enn antatt (60 prosent mot antatt 50 prosent), mens
andelen som måtte gi informasjon på skjema ble tilsvarende lavere (40 prosent).
Skjemaundersøkelsen ble til gjengjeld mer arbeidskrevende enn forutsatt.
Arbeidet med dobbelkoding av enhetene startet 1. november 2007. Dobbeltkoding
betyr at alle enheter skal ha både ny og gammel kode, noe som vil vedvare noen år
framover.
Den nye næringsstandarden heter i norsk versjon Standard for Næringsgruppering
2007, forkortet SN2007, og foreligger dokumentert i serien NOS.
Arbeidet med å forberede en samordnet og samtidig implementering i de ulike
statistikkene startet i 2007. En egen arbeidsgruppe er etablert for formålet og det er
utarbeidet en rapport med føringer for arbeidet i 2008 knyttet til blant annet

tilbakeberegning av tidsserier etter ny standard, tilpasning av rutiner for
utvalgstrekking og produksjonsrutinene for øvrig.
Dokumentasjon og
metadata

Standarddatabasen Stabas og variabeldatabasen Vardok er nå i drift. Nær 80
standard klassifikasjoner og 800 variabeldefinisjoner vil være tilgjengelige når en
felles inngang til SSBs metadatasystemer åpnes på ssb.no tidlig i 2008.

7.6. Administrasjon av statistiske populasjoner
Arbeidet med forvaltning av statistiske populasjoner fortsatte i 2007 med utgangspunkt i de tre statistiske basisregistrene Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF), SSBGAB og Befolkningsregisteret (BeReg). Disse registrene er opprettet i SSB og
tilrettelagt for statistiske formål. Basisregistrene samspiller med administrative
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datasystemer utenfor SSB, blant annet Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene,
Registeret over grunneiendommer, adresser og bygninger (GAB) i Statens kartverk
og Det sentrale folkeregister (DSF) i Skattedirektoratet. Basisregistrene bruker
adresse som koblingsnøkkel.
Arbeidet i 2007 var konsentrert om å tilpasse SSB–GAB til den nye Matrikkelen
som fra 2009 helt vil erstatte dagens GAB. Det er også arbeidet videre med
etablering av opplegg for å danne bohusholdninger ved å koble på mikronivå
mellom boliger i SSB–GAB og personer i BeReg. Dette vil utgjøre et viktig
grunnlag for gjennomføring av en registerbasert folke- og boligtelling i 2011.
Arbeidet med å konstruere konsernrelasjoner med data fra Aksjonærregisteret
fortsatte, og antall utenlandskeide konsern i BoF økte fra ca 100 til ca. 2 500 fra
2005 til 2007.
For offentlig sektor er det sluttført en gjennomgang av bedriftsinndelingen under
helseforetakene, som innebærer at strukturen følger de krav som en overgang til
registerbasert personellrapportering krever. Videre er registreringen tilpasset de krav
som Altinn og andre elektroniske innrapporteringssystemer stiller, blant annet
registrering av rolleinnehavere for alle organisasjonsledd i kommunal/fylkeskommunal sektor.
To arbeidsgrupper har vurdert og foreslått tiltak for en mer hensiktsmessig
arbeidsdeling mellom Brønnøysundregisterene, NAV Aa-registeret,
Skattedirektoratet og SSB om ajourhold av opplysninger i Enhetsregisteret.

7.7. Informasjonssikkerhet
Arbeid med informasjonssikkerhet var i 2007 rettet mot oppdatering og utvikling av
kvalitetssystemet. Særskilte områder er blant annet internkontroll og opplæring av
nyansatte.
Arbeidet med beredskapsplaner ble videreført i 2007. Med utgangspunkt i
overordnet krise- og beredskapsplan for SSB ble det gjennomført en intern
varslingsøvelse med vellykket resultat.

7.8. Intervjuvirksomheten
Utviklingsprosjektet SIV - nytt system for intervjuvirksomheten – har i 2007 bestått
av fire delprosjekter som har arbeidet med intervjuernes arbeidsforhold, rutiner og
prosesser for oppfølging av datafangst, ny kommunikasjonsløsning, samt ny
databaseløsning. I sum er målet å effektivisere datafangsten. Utviklingsarbeidet
fortsetter i 2008 og blir fulgt opp av et implementeringsprosjekt våren 2008.
Ny organisering av feltarbeidet i intervjuvirksomheten ble utredet i 2007. Ønsket er
å endre gjennomføringen av feltarbeidet for intervjuundersøkelser i lys av rekruttering og kompetanseutvikling for intervjuerne, kvalitets- og kostnadsbetraktninger,
samt mulig oppgavetilfang. Utredningen konkluderer med at intervjuerarbeidet kan
effektiviseres ytterligere, og at noen av de mest aktuelle utfordringene i
datafangststrategien møtes ved delvis sentralisering med klynging av intervjuere.
Våren 2008 vil det bli igangsatt et prosjekt som skal forberede full utrulling av
klyngemodellen i 2009.

8. Administrasjon, kompetanse og andre forhold
8.1. Økonomiforvaltning
Riksrevisjonen har gjennomgått SSBs utenlandsprosjekter og anskaffelsesregelverket i staten i løpet av 2007. SSB har ikke fått kjennskap til at det har vært
avdekket alvorlige feil eller mangler i regnskapet for 2007. Mindre feil og avvik har
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så langt det har vært mulig blitt rettet opp fortløpende på bakgrunn av opplysninger
fra Riksrevisjonen. Riksrevisjonen hadde ingen vesentlige merknader til SSB sitt
regnskap for 2006.
På bakgrunn av søknad til Finansdepartementet om dispensasjon fra krav i
økonomiregelverket i staten, pkt. 3.3.3.4 forvaltning av midler for private og
internasjonale organisasjoner og pkt. 3.4.1 myndighet og ansvar knyttet til
betalingsformidling, har SSB fått innvilget tillatelse til å nytte lokale bankkonti i
Albania og Malawi til drifts- og administrasjonsmidler.
SSB har inngått avtale med Senter for Statlig økonomistyring (SSØ) om nytt
økonomisystem (Agresso) og system for fakturahåndtering (Contempus). SSB har
inngått avtale om delservice modell fra SSØ. Det gamle økonomisystemet (Formula)
vil være i drift til regnskapet for 2007 er godkjent av Finansdepartementet og
Riksrevisjonen. Alle historiske data vil oppbevares i henhold til
Økonomireglementet. Opplæring i de nye systemer ble gjennomført 2007.
Det er gjennomført et prosjekt med målsetting å utarbeide, revidere og oppdatere
alle økonomirutiner samt ny økonomiinstruks for SSB.

8.2. Rapportering og resultatoppfølging - regnskap
Rapportering og
resultatoppfølging –
regnskap

SSBs samlede driftsinntekter i 2007, inklusive refusjoner, var 638,805 millioner
kroner. Det er en økning på 72,290 millioner kroner i forhold til regnskapet for
2006. Økningen skyldes i hovedsak brukerfinansierte oppdrag som har økt med
47,238 millioner kroner fra 2006. Av dette utgjør overtakelsen av statistikk fra
Norges Bank 35 millioner kroner. Det er anslått 9,8 millioner kroner i forskuddsinnbetalinger som gjelder prosjekter i 2008 prosjekter og hvor kostnadene påløper i
2008.
SSBs samlede driftsresultat for 2007 er 14,527 millioner kroner.

Post 01 Statsoppdraget

Bevilgningen for 2007 var på 393,300 millioner kroner. I forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett for 2007 fikk SSB en rammeøkning på 3,3 millioner kroner knyttet
til gjennomføringen av Boligadresseprosjektet. Regnskapet som er vedlagt, har
innarbeidet rammeøkningen. I tillegg kommer kompensasjon for lønnsoppgjørene i
2007 på 5,9 millioner kroner.
Den reviderte bevilgningen for 2007 ble 402,500 millioner kroner. Trygderefusjoner
kommer i tillegg med 15,739 millioner kroner.
Regnskapet viser et driftsresultat på 3,394 millioner kroner. I tillegg kommer
overførte midler fra 2006 på 16,272 millioner kroner. Overføringen til 2008 blir
dermed 19,666 millioner kroner på post 01. I resultatet inngår også 3,3 millioner
kroner til Boligadresseprosjektet som vil bli utbetalt i 2008.

Post 21 Brukerfinansierte
oppdrag (spesielle
driftsutgifter)

Inntektskravet for post 21 ble øket i Ny saldering av statsbudsjettet med 21 millioner
kroner til 206 millioner kroner. Denne økningen er innarbeidet i regnskapet som er
vedlagt (vedlegg A).
Regnskapet for 2007 viser at oppdragsinntektene ble 220,566 millioner kroner. Dette
er 47,238 millioner kroner høyere enn 2006 og 26,742 millioner kroner høyere enn
budsjett. Den store økningen skyldes hovedsakelig at oppgavene som ble overført fra
Norges Bank ble finansiert over 21-posten i 2007. Oppdraget tilsvarte 35 millioner
kroner uten mva. Skattedirektoratet har lagt til grunn at overføringen av
statistikkvirksomheten fra Norges Bank til SSB ikke er merverdiavgiftspliktig. Fra
og med budsjettåret 2008 er denne statistikkvirksomheten en del av statsoppdraget
post 01.
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Driftsoverskuddet på post 21 er 11,134 mill. kroner. Overførte midler fra 2007 til
2008 blir 34,538 mill. kroner. Av dette er 9,8 mill. kroner forskuddsbetalinger for
prosjekter hvor kostnaden kommer i 2008.
Post 45 Større anskaffelser

Bevilgningen på post 45 var 8,5 millioner kroner. Regnskapet for 2007 viser et
driftsresultat på 2,110 millioner kroner. Dette skyldes at noen IT kostnader har blitt
forsinket og forskyves til 2008. Med overførte midler fra 2006 på kr 378 000 blir
overføringen til 2008 totalt 2,488 millioner kroner.

8.3. Personalressurser
Statistisk sentralbyrå hadde 998 ansatte ved utgangen av 2007 - fordelt med 612 i
Oslo og 386 i Kongsvinger - og 235 intervjuere som arbeider med spørreundersøkelser.
For 2008 budsjetteres det med 965 årsverk sammenliknet med 956 for 2007.
Planlagte årsverk knyttet til brukeroppdrag i 2008 er 259 mot 296 i 2007.
Tilsvarende øker planlagte årsverk på statsoppdraget fra 660 til 706.
Det er flere kvinner enn menn blant de ansatte. Andelen kvinner er 54 prosent totalt.
Det er flest kvinner i aldersgruppene over 40 år (59 prosent), under 40 år er det flest
menn (53 prosent). I SSB-Oslo er det omtrent like mange kvinner og menn, mens
kvinneandelen i Kongsvinger er 62 prosent.
Analyse av lønnsutviklingen står i vedlegg E:

8.4. Kompetanseutvikling og rekruttering
I 2007 gjennomførte Byråskolen 97 interne kurs med 1265 deltakere. Eksternt
rettede kurs er omtalt i kapittel 5.5.
Opplæringsprogrammet for nye medarbeidere ble gjennomført i to runder. Det ble
gjennomført et spesialprogram for statistikk medarbeiderne fra Norges Bank.
Satsingen på prosjektarbeid og systematisk kvalitetsarbeid som arbeidsform ble
videreført i 2007 og avsluttes våren 2008 med i alt 24 deltakere. Opplæring av
kvalitetsloser ble gjennomført med 10 deltakere. SSB har i dag 49 kvalitetsloser, 24
er kvinner. Det gir en kvinneandel på 49 prosent.
Fire medarbeidere i SSB tok doktorgraden i 2007. I alt har 39 medarbeidere
doktorgrad. SSB har totalt 73 forskere, hvorav 38 er seniorforskere og ti er ledere.
Ved utgangen av 2007 var 31 medarbeidere kvalifisert som statistikkrådgivere. Av
disse var 14 kvinner.
72 ansatte sluttet i 2007. Det tilsvarer en turnover på vel 7 prosent, sammenliknet
med 5 prosent i 2006. Blant ansatte som sluttet i 2007, hadde 65 prosent
universitetsutdanning av høyere grad. I gruppen høyt utdannede med tjenestetid 0-4
år sluttet 29 prosent av de ansatte.
SSB ansatte 113 medarbeidere i 2006. I alt 78 prosent av de nye hadde
universitetsutdannelse av høyere grad.

8.5. Likestilling og andel medarbeidere med
innvandrerbakgrunn
Ved inngangen til 2008 hadde SSB 52 ledere, 17 kvinner og 35 menn. Kvinneandelen er 33 prosent, som i fjor. Ledernes gjennomsnittsalder er 51 år.
På de laveste stillingsnivåene er det flest kvinner, mens menn er i flertall på høyt
akademikernivå og i lederstillinger. På mellomnivået er kvinneandelen 59 prosent.
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Ved utgangen av 2007 hadde SSB 53 medarbeidere med innvandrerbakgrunn fra
land utenfor EØS-området. Det var seks færre enn året før.
Kvinneandel ved inngangen av året
Kontorstillinger 1)
Saksbehandler lavt nivå
Saksbehandler høyt nivå
Høyere fagstilling/forskere
Høyere fagstilling
Forskere
Spesialstillinger2)
Lederstillinger
1)
2)

2003
93
84
50
35

64
29

2004
90
84
48
37
39
30
70
29

2005
89
83
53
37
38
34
68
31

2006
88
86
58
37
38
34
68
33

2007
91
84
59
40
42
27
86
33

I gruppen kontorstillinger er det bare 11 ansatte
I gruppen spesialstillinger er det bare 14 ansatte

8.6. HMS - inkluderende arbeidsliv
SSB har IA-avtaler, der målene er:
• SSB vil aktivt arbeide for å holde sykefraværet på et fortsatt lavt nivå
• SSB vil ivareta ressursene som medarbeidere i alle aldre representerer,
gjennom en aktiv livsfasepolitikk
Gjennomsnittlig sykefravær i 2007 var 5,3 prosent sammenlignet med 4,3 i 2006. I
2007 var det i alt 15 sykmeldte med avtale om aktiv sykemelding i kortere eller
lengre tid.
Det opplyses i stillingsannonser at forholdene legges til rette for personer med
nedsatt funksjonsevne, og kvalifiserte søkere med nedsatt funksjonsevne innkalles
alltid til jobbintervju. SSB vil i 2008 delta i et trainee-program initiert av Sosial- og
helsedirektoratet.
SSB har foreløpig ikke innført spesielle tiltak for å få ansatte til å stå lenger i jobb.

8.7. Lokaler og universell utforming
SSB flyttet inn i nye tilleggslokaler i Kongens gate 11 i 2007. Leieavtalen varer til
1. mars 2014. Eiendommen ble pusset opp etter SSBs behov, inkludert egen kantine
i 1.etasje. Bygget har et areal på 5 022 m2.
Universell utforming skal tas med i planlegging av lokaler og anskaffelser. SSBs
lokaler i Oslo er i gamle bygg, men det er gjort en del tilpasninger for funksjonshemmede, spesielt for rullestolbrukere. Tilpasninger er også gjort i SSBs lokaler i
Kongsvinger. Universell utforming skal være en del av kravspesifikasjon i
anbudssaker hvor dette er relevant.

8.8. Innkjøp
Det ble gjennomført et forprosjekt for e-handel i 2006 som konkluderer at SSB vil
vente med tiltak inntil nytt økonomisystem er på plass i 2008. Det er satt i gang et
prosjekt for å lage en strategi for innkjøp som omfatter elektroniske prosesser.
SSBs innkjøpspolitikk følger intensjonen i FOA med hensyn til miljøkrav til
leverandører, samt etikk og samfunnsansvar.

8.9. Grønn stat - miljøledelse
SSBs miljøledelsessystem ble sertifisert av Miljøfyrtårn i 2005 etter en miljøanalyse
utført av Opak. Systemet er integrert i SSBs HMS-system.
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Vedlegg A

Regnskapsrapport for 2007
Statistisk sentralbyrås driftsregnskap pr. 31.12.2007
Samlet for post 01 og 21
Regnskap

Budsjett

Rev. budsjett

Regnskap

Statsbevilgning
Oppdragsinntekt
Lønnskompensasjoner
Refusjoner
Sum inntekter og refusjoner

2006
371 700
173 327
8 200
13 288
566 515

2007
393 300
193 824
0
0
587 124

2007
396 600
203 643
0
0
600 243

2007
396 600
220 566
5 900
15 739
638 805

Lønnsutgifter
Varer og tjenester
Sum utgifter

384 069
163 903
547 972

415 266
174 793
590 059

421 792
190 720
612 512

437 518
186 761
624 278

18 543
20 820
39 363

-2 935
39 676
36 741

-12 269
39 676
27 407

14 527
39 676
54 203

Regnskap

Budsjett

Rev. budsjett

Regnskap

Statsbevilgning
Lønnskompensasjoner
Refusjoner
Sum inntekter og refusjoner

2006
371 700
8 200
13 288
393 188

2007
393 300
0
0
393 300

2007
396 600
5 900
0
402 500

2007
396 600
5 900
15 739
418 239

Lønnsutgifter
Varer og tjenester
Sum utgifter

277 125
114 919
392 044

278 695
114 545
393 240

280 658
117 244
397 902

298 488
116 358
414 846

1 144
14 816
15 960

60
16 272
16 332

4 598
16 272
20 870

3 394
16 272
19 666

Driftsresultat
Overføringer fra året før
Overføringer til neste år

Statsoppdraget, post 01 ( i 1000 kr)

Driftsresultat
Overføringer fra året før
Overføringer til neste år
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Brukeroppdraget, post 21 (i 1000 kr)
Regnskap

Budsjett

Rev.
budsjett

Regnskap

Inntektskrav i statsbudsjettet
Merinntekt
Oppdragsinntekt
Sum inntekter

2006
150 000
23 327
173 327
173 327

2007
185 000
8 824
193 824
193 824

2007
206 000
-2 357
203 643
203 643

2007
206 000
14 566
220 566
220 566

Lønnsutgifter
Varer og tjenester
Sum utgifter

106 943
48 984
155 927

136 571
60 248
196 819

141 134
73 476
214 610

139 030
70 402
209 433

17 400
6 004
23 404

-2 995
23 404
20 409

-10 967
23 404
12 437

11 134
23 404
34 538

Driftsresultat
Overføringer fra året før
Overføringer til neste år

Større nyanskaffelser, post 45 (i 1000 kr)
Regnskap

Budsjett

Rev. budsjett

Regnskap

2006
9 300

2007
8 500

2007
8 500

2007
8 500

Sum utgifter

15 957

8 500

8 500

6 390

Driftsresultat
Overføringer fra året før
Overføringer til neste år

-6 657
7 035
378

0
378
378

0
378
378

2 110
378
2 488

Statsbevilgning

31

32
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1.

EXECUTIVE SUMMARY

Statistics Norway is an independent statistical office backed by a sound statistical law. The
organisation has an excellent service culture which delivers high quality products to the
satisfaction of users. Staff are proud of their work and proud to work for Statistics Norway. The
office is technically advanced, with all products delivered through the Internet, the office being
at the forefront of early Internet delivery. Data collection is strongly based on administrative
registers.
Statistics Norway either largely or fully meets the principles of the Code of Practice. All
indicators within the principles of Professional Independence, Mandate for Data Collection, and
Statistical Confidentiality are fully meet. This is partly a result of the Statistics Act, but also the
culture of the office. There were impressive levels of documentation available to staff and a real
willingness to learn across all staff. There is a strong level of international cooperation,
especially across the Nordic group of countries, which enhances the quality of work.
There is a substantial level of research activity in Statistics Norway. Users commented at the
need to carefully balance this work with the principles of impartiality and integrity of the office.
The senior management were very conscious of this potential conflict.
The major area of improvement required is around the Quality Commitment, however there are
strong indications that work is planned here and will be achieved in a short time period.
2.

INTRODUCTION

With the adoption of the European Statistics Code of Practice, the Statistical Programme (SPC)
committed itself to adhering to its principles. At its meeting on 25 May 2005, the SPC endorsed
a stepwise monitoring procedure for the implementation of the Code over three years during
which countries’ self-assessments should be combined with elements of peer review,
benchmarking and monitoring on the basis of the explanatory indicators added to each
principle of the Code.
During December 2005 / January 2006 the National Statistical Institutes and Eurostat have
completed their self-assessments, the results have been summarised by Eurostat in a report
submitted to the Economic and Financial Committee in May 2006 which has been published on
the Eurostat website.
As a next step towards implementation of the Code, the European Statistical System is
organising peer reviews to complement the self-assessments starting with 2006. They are
considered a vital element for the implementation of the Code of Practice given their capacity to
encourage the sharing of best practice and to contribute to transparency in what is, essentially,
a self-regulatory approach. This approach is designed to enhance accountability and to help
building trust in the integrity of the European Statistical System, its processes and outputs.
The Code of Practice peer reviews follow a common methodology focusing on the institutional
environment and dissemination part of the Code comprising the following principles: (1)
Professional independence, (2) Mandate for data collection, (3) Adequacy of resources, (4)
Quality commitment, (5) Statistical confidentiality, (6) Impartiality and Objectivity and (15)
Accessibility and Clarity. In principle, the peer review is limited to the National Statistical
Institute and its co-ordination role within a dispersed national statistical system. A short
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document provided by the National Statistical Institute which summarises key aspects of the
functioning of the national statistical system is published together with this report.
During a three days visit on-site and on the basis of information material provided by the
National Statistical Institute and Eurostat prior to the review, peer reviews yield a report
asssessing compliance with the Code of Practice at indicator level and by principle following a
four point assessment scale. The report includes a refined set of improvement actions covering
all principles of the Code which are being used to feed the monitoring process of the
implementation of the Code in the European Statistical System.
While the peer reviewers will undertake to base their assessment to the extent possible on
factual information, it is worth noting some of the limitations of the peer review process. For
example, peer reviewers are dependent upon the resources made available to them (though
experienced reviewers can be expected to identify where appropriate information is not
forthcoming). In addition these reviews are conducted on a strategic, organisation-wide and
system wide basis. Accordingly it is not straightforward to ascertain that certain practices or
behaviours or systems operate in all statistical domains.

3.

FINDINGS PER PRINCIPLE
Principle 1: Professional Independence

The professional independence of statistical authorities from other policy, regulatory or
administrative departments and bodies, as well as from private sector operators, ensures the
credibility of European Statistics.
Overall assessment: Statistics Norway has a long tradition of strong professional
independence which is derived from a comprehensive legal act (the Act of 16 June 1989 no. 54
concerning official statistics and Statistics Norway) http://www.ssb.no/english/about_ssb/ and
is continuously maintained and nourished through the provision of a high quality statistical
service to the Norwegian society. A high degree of credibility and trust in Statistics Norway is
regularly observed in public opinion surveys http://www.ssb.no/english/about_ssb/ and it was
also confirmed as such by all users who were interviewed by the Peer Review team.
Indicator 1.1: The independence of the statistical authority from political and other external
interference in producing and disseminating official statistics is specified in law.
Assessment: Fully met
Comments: It is clearly stated in section 3-1 of the Statistics Act that Statistics Norway is the
central body for production and dissemination of official statistics and bears the main
responsibility for ensuring that the object of the Statistics Act is fulfilled. Section 4-1 stipulates
that “Statistics Norway is a professionally autonomous institution which shall be placed under
such ministry as determined by the King”, currently the Ministry of Finance. Note that by ‘the
King’ in legal acts is meant the Government. The legal empowerment of Statistics Norway in
this regard is well known to all stakeholders both internal and external.
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Indicator 1.2: The head of the statistical authority has sufficiently high hierarchical standing to
ensure senior level access to policy authorities and administrative public bodies. He/She
should be of the highest professional calibre.
Assessment: Fully met
Comments: The post of the Director General of Statistics Norway corresponds to the highest
non-political level in the public sector. The nomination is made by the government following a
transparent selection procedure which involves an open competition among several highly
qualified candidates. The duration of service is 6 years which can be extended to a maximum
of 12 years. Regular meetings with the other DGs of the sub-ordinate bodies of the Ministry of
Finance as well as top-managers’ meetings of the whole public sector ensure senior level
access to relevant policy authorities and administrative public bodies.

Indicator 1.3: The head of the statistical authority and, where appropriate, the heads of its
statistical bodies have responsibility for ensuring that European Statistics are produced and
disseminated in an independent manner.
Assessment: Fully met
Comments: Statistics Norway produces about 85% of all official statistics in Norway and has a
strong co-ordination role of the overall statistical production in the country (Statistics Act section
3-3). The Director General has the main legal and operational responsibility for ensuring that
official statistics in Norway are produced and disseminated in an independent manner. The
Peer Review team gathered enough evidence that these responsibilities are exercised in a
professional and impartial way, entirely independent of political authorities and other interest
groups.

Indicator 1.4: The head of the statistical authority and, where appropriate, the heads of its
statistical bodies have the sole responsibility for deciding on statistical methods, standards
and procedures, and on the content and timing of statistical releases.
Assessment: Fully met
Comments: The Statistics Act (section 3-1) provides strong and explicit responsibilities to
Statistics Norway regarding the identification and prioritisation of needs for official statistics,
and decisions with respect to the content, methods, analysis and timing of the statistical
releases. The Peer Review team found no evidence where the integrity of methods, nor the
independence and authority of Statistics Norway in these matters have been called into
question. Statistics Norway provides methodological assistance and expert advice to other
national producers of statistics as well.

Indicator 1.5: The statistical work programmes are published and periodic reports describe
progress made.
Assessment: Fully met
Comments: Statistics Norway has a formal legal obligation to (discuss and) submit to its
executive committee (section 4-2 of the Statistics Act) annual / multi-annual programmes and
annual reports (on the execution of the programme). The annual work programme
http://www.ssb.no/english/about_ssb/activityplan_200714.pdf, a strategy paper for the years
ahead http://www.ssb.no/vis/english/about_ssb/strategy/strategy2007.pdf, a reflection on future
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statistical challenges http://www.ssb.no/english/about_ssb/strategy/2007-01_web.pdf, as well
as the annual reports devoted to the execution of the previous year's programme
http://www.ssb.no/english/about_ssb/annual_report/2006/annual_report_2006.pdf, are all
published on the web site of Statistics Norway. These documents are available in Norwegian
and English languages. It should be noted that Statistics Norway has a 20 year long tradition in
establishing formal work programmes and annual reports.

Indicator 1.6: Statistical releases are clearly distinguished and issued separately from
political/policy statements.
Assessment: Fully met
Comments: Statistical releases are factual and do not contain any political or policy comments.
Internal procedures and training of staff ensure that statistical releases remain quite neutral and
descriptive. The Peer Review Team gathered enough evidence on this aspect both by
examining
a
number
of
various
subject-matter
statistical
releases
http://www.ssb.no/english/subjects/calendar/calendar4m.shtml and by interviewing the major
stakeholders.
Indicator 1.7: The statistical authority, when appropriate, comments publicly on statistical
issues, including criticisms and misuses of official statistics.
Assessment: Fully met
Comments: It is only in the event of serious criticism and / or obvious misuse, where Statistics
Norway intervenes publicly at the appropriate level and provides the necessary comments and
explanations. The need to comment when statistics are misused is documented in the
Dissemination Policy (chapter 12). The reported cases in this regard are infrequent. Statistics
Norway has adopted a preventive and cautious approach; good documentation (metadata),
objective and comprehensive analyses and a very good level of public confidence in Statistics
Norway have kept the risk of misuses to minimum levels.

Principle 2: Mandate for Data Collection
Statistical authorities must have a clear legal mandate to collect information for European
statistical purposes. Administrations, enterprises and households, and the public at large may
be compelled by law to allow access to or deliver data for European statistical purposes at the
request of statistical authorities.
Overall assessment: We consider that the Statistics Act of 16 June 1989, no 54 as well as the
Regulations concerning the implementation and supplementation of the Statistics Act provide
Statistics Norway with a solid, comprehensive and unambiguous mandate for data collection.
The way in which this mandate is implemented by the statistical authorities is exemplary. There
is a very good awareness among all stakeholders about the existence and importance of a
dedicated legal basis for the collection and dissemination of official statistics.
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Indicator 2.1: The mandate to collect information for the production and dissemination of official
statistics is specified in law.
Assessment: Fully met
Comments: Section 3-1 of the Statistics Act clearly specifies that "Statistics Norway is the
central body for production and dissemination of official statistics". Section 2-2 of the same Act
underlines that the King (the Government) "may by regulation or resolution impose upon any
person an obligation to provide the information which is necessary for the production of official
statistics…..," and that "a deadline may be set for the provision of information and stipulations
may be made regarding the form in which the information should be given". The authority given
to the Government in section 2-2 of the Statistics Act is delegated to the Ministry of Finance
and sub-delegated to Statistics Norway.
In our opinion the provisions of the Statistics Act in this regard provide Statistics Norway with a
very powerful mandate for data collection. We found strong evidence that this mandate is
exercised in a professional and sound manner; the guiding principle is to maintain an optimal
balance between information requirements and the need to keep response burden to
acceptable levels. The legal requirement is supported by a Strategy for Data Collection (Plans
and Reports 2007/21) and a Dissemination Policy (Document 2007/10).
Indicator 2.2: The statistical authority is allowed by national legislation to use administrative
records for statistical purposes.
Assessment: Fully met
Comments: The legal framework, i.e. the Statistics Act (sections 3-2 and 3-3) and its
implementing regulations (chapter 1 and 2), which prescribes in great detail the rights of
Statistics Norway in this regard, together with the way in which the actual use of administrative
records for statistical purposes is performed, constitute a "best practice". One of the main
success factors in this respect is the continuous collaboration and co-ordination of work
between the 'owners' of administrative data and Statistics Norway. It is also important to
highlight that the Regulations – laid down by the Ministry of Finance on 13 February 1990 concerning the implementation and supplementation of the Statistics Act, create an excellent
basis for co-ordination and collaboration. The contribution of the Statistics Council is also very
important in ensuring a very good level of statistical co-ordination.

Indicator 2.3: On the basis of a legal act, the statistical authority may compel response to
statistical surveys.
Assessment: Fully met
Comments: Section 2-2 of the Statistics Act specifies the rights of Statistics Norway to compel
response to statistical surveys (see comments on indicator 2.1). The whole of chapter 3 of the
implementing and supplementing Regulations is dealing with the rights of Statistics Norway to
impose "compulsory fines" and stipulates the way in which such fines and their amounts are
set. In particular, section 3-1 underlines that "Statistics Norway may impose compulsory fines
for failure to respect the deadline for the provision of information laid down pursuant to § 2-2 of
the Statistics Act". In practice, Statistics Norway exercises these powers in a moderate way.
Compulsory responses are required in a limited number of household surveys and in most
enterprise surveys.
7

Principle 3: Adequacy of Resources
The resources available to statistical authorities must be sufficient to meet European Statistics
requirements.
Overall assessment: Statistics Norway has a responsive and well qualified staff and generally
good computing resources. There is a good level of training for staff and a good Human
Resource strategy. There were user concerns over the balance between commissioned work
and basic funding and also over the retention rates for statistical staff.

Indicator 3.1: Staff, financial, and computing resources, adequate both in magnitude and in
quality, are available to meet current European Statistics needs.
Largely met
Comments: By the end of 2006, Statistics Norway had a staff of 967. This has increased since
2000, and has increased in the last year as a result of a transfer of statistical functions (and
associated staff) from the Norges Bank. 63% of the staff are graduates as reported in the 2006
Annual Report.
Users noted that there is a very strong service culture within Statistics Norway. Staff are easy
to contact – names and telephone numbers are available in statistical releases. Staff are keen
to respond to users' requests and have enthusiasm for their statistics. Staff noted that they
could always use more resources. They believe that productivity is improving, with increased
outputs for the same staff levels. Users continue to demand greater levels of information.
There is an ongoing process of investing in staff. Two areas have been highlighted as being at
risk. There is a concern about maintaining the quality of economic staff in the National
Accounts and Financial Statistics work areas and the perceived high turnover. Some users
have seen this as being a potentially critical risk, especially given the use of these statistics in
policy areas. It was noted that Statistics Norway may be seen as a training ground for
economists for the Norges Bank and the Ministry of Finance, who can offer higher salaries.
IT resources are adequate in that Statistics Norway have continued to invest in IT systems,
rather than have to depend on significant one-off projects and the associated risks.
Statistics Norway’s budget is supplemented by user funding for commissioned work – currently
contributing about 30% to the total expenditure budget. There is a need to review this process
with what seems to be a significant level of variable funding. Some users have asked if some of
this work should not be part of the core funding of the statistical office. A small amount of
special funding has been provided to undertake the additional requirements for work for
European statistics.
Indicator 3.2: The scope, detail and cost of European Statistics are commensurate with needs.
For European level reply
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Indicator 3.3: Procedures exist to assess and justify demands for new European Statistics
against their cost.
For European level reply
Indicator 3.4: Procedures exist to assess the continuing need for all European Statistics, to see
if any can be discontinued or curtailed to free up resources.
For European level reply
Principle 4: Quality commitment
All ESS members commit themselves to work and co-operate according to the principles fixed
in the Quality Declaration of the European Statistical System.
Overall assessment: The quality commitment of Statistics Norway is clear and strong. A proof
of
this
is
its
inclusion
in
its
strategic
plan
for
2007
(http://www.ssb.no/vis/english/about_ssb/strategy/strategy2007.pdf) where there is a section
headed “Quality in every process” and which ends by noting that statistics shall meet the six
dimensions of the ESS Quality system.
The systematic quality work in Statistics Norway is based on TQM principles and is
characterised by: User orientation (user needs is the point of departure for defining quality in
statistics); Process orientation (improvements require control of and changes in processes);
Documentation and data (changes must be based on data about processes); Participation by
all (project and teamwork is important); Management and continuity.
Two elements can be highlighted in relation to quality work in Statistics Norway: a) The
availability of “quality pilots”, who participate in projects as advisors and coaches in quality and
process work, b) Research and analysis, which are a significant element in the Statistics
Norway work, act as a quality check for the statistics as they help uncover potential
weaknesses.
Quality is largely acknowledged by the users as being a strong point of Statistics Norway.
Nevertheless, there is still room for improvements and for making the processes more
systematic. This has prompted Statistics Norway to include in its strategy for 2007 a system for
internal audits of the statistical production, which is should allow the identification of common
solutions to problems involving several departments.

Indicator 4.1 Product quality is regularly monitored according to the ESS quality components.
Assessment: Largely met
Comments: One of the strategies defined for 2007 is the implementation of systematic quality
work, the main goal of which is to make sure that the production of statistics is as efficient and
user-oriented as possible.
Regular monitoring of the statistical products is carried out, and the components used in such
monitoring are those defined by the ESS. At present, the number of surveys monitored is close
to 75%, with information about most ESS quality components available on their website
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(section ‘About the statistics’, which is a systematic description of statistics including references
to the main quality components of the statistical products, e.g. LFS:
http://www.ssb.no/english/subjects/06/01/aku_en/).

Indicator 4.2 Processes are in place to monitor the quality of the collection, processing and
dissemination of statistics.
Assessment: Largely met
Comments: Collection, processing and dissemination are well documented and regularly
monitored.
Since 1995 Statistics Norway has a management document, which is annually revised, and it
includes instructions, rules, guidelines and operative routines necessary to process the
information.
On the other hand, Statistics Norway has trained quality pilots, who participate in projects as
facilitators to ensure that quality principles are followed. For quality improvement projects,
techniques for mapping the processes involved are important, and these quality pilots are
trained in such techniques and in identifying and measuring critical process parameters.
It is also notable that the Department of IT and Data Collection has used Balance Scorecard
(BSC) as a management tool, in order to assess the quality. In addition, and in relation to data
collection, a proof of the quality assessment in this process is the commitment for reducing the
response burden, as the document entitled Coping with decreasing response rates in Statistics
Norway. Recommended practice for reducing the effect of non-response
(http://www.ssb.no/emner/00/90/rapp_200629/rapp_200629.pdf) shows.
The project currently in place for developing a common system for data editing, which provides
a standardised solution based on best practice, should be enhanced. The Activity Plan for 2007
(Plans and Reports 2007/14) includes a section (3.4) which highlights the work in 2007 for
reviewing quality in every process, building upon the strategy document.
Indicator 4.3 Processes are in place to deal with quality considerations, including trade-offs
within quality, and to guide planning for existing and emerging surveys.
Assessment: Largely met
Comments: The Department of Management Support, recently created, has the coordinating
responsibility of the systematic quality work in Statistics Norway. This department has been
established to put more pressure on quality work and facilitate a more systematic approach to
measures for improvements in Statistics Norway. Facilitating the use of developed Current Best
Methods is also the responsibility of the new department.
There is an advisory quality network headed by the director of this department. An open (but
internal) forum for quality work is important for information and exchange of experiences.
During the different interviews with producers and users of the information, they were asked
about different issues related to the quality components. None of the interviewed people
(users/researchers, respondent organisation ...) were seriously critical about any of the quality
principles. Moreover, they praised the documentation accompanying the statistics, especially
the metadata system used.
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In addition, Statistics Norway has a number of documents in Norwegian, only for internal use,
explaining the rules to be applied in the different procedures, as well as the responsibilities of
each unit and the recommendations to be followed in every different situation, for both existing
and emerging surveys.
Indicator 4.4 Quality guidelines are documented and staff are well trained. These guidelines are
spelled out in writing and made known to the public.
Assessment: Fully met
Comments: Internally, Statistics Norway has a specific site on the Intranet devoted to quality
issues, which includes the most important handbooks, guidelines and recommendations on
quality.
In the same way, it is notable that Statistics Norway Strategy 2007 includes a specific section
devoted to Quality in every process. This comprises the following issues: statistics based on
best methods; systematic quality assurance of processes and products; the right expertise;
prepared for change.
During the last few years most staff have attended courses on project and teamwork (150 staff)
and 300 new employees through induction training. The Peer Review team gathered enough
evidence that the quality principles are, in general terms, known by staff. Selected staff in
Statistics Norway are trained as quality pilots (see the overall assessment on Principle 4). They
support projects and processes as advisers. There are about 40 pilots. This work was started
with assistance by the US company Westat.
On the website, a short summary of the ESS quality components, as well as a link to the
European Statistics Code of Practice, is available (http://www.ssb.no/english/about_ssb/),
although there is still very little documentation publicly available.
Indicator 4.5 There is a regular and thorough review of the key statistical outputs using external
experts where appropriate.
Assessment: Largely met
Comments: Users noted that there was no pressing need to audit the statistical products of
Statistics Norway. It was noted by Statistics Norway’s staff that reviews were often in response
to something not working. There were methodology reviews on an ad hoc basis covering about
60 – 70 products each year. In addition in 2002 some of Statistics Norway’s statistical products
were subject to a Data Review of Standards and Codes (ROSC) by the IMF, which resulted in
a favourable report. There has also been an external evaluation of their research activities and
inventories of their national accounts.
Also here the quality pilots play a significant role, as they act as internal (although they are not
part of the project team itself) auditors.
Besides, Statistics Norway has a long tradition in research using their own data, and this has
the value added of being a control on statistical quality.
A system for systematic internal audits of the statistics production will be established (2007).
Teams with expertise in methods, IT and statistics will evaluate each set of statistics
successively. Such audits and improvements have to be based on data, and several projects to
provide more systematic and better data on products and processes have started.
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Principle 5: Statistical confidentiality
The privacy of data providers (households, enterprises, administrations and other
respondents), the confidentiality of the information they provide and its use only for statistical
purposes must be absolutely guaranteed.
Overall assessment: In broad outline, confidentiality and security is guaranteed by Statistics
Norway, as shown by the existence of clauses within the Statistics Act, the Security Committee
and the Confidentiality Committee. Statistical confidentiality is guaranteed by law, and
breaches of it are punishable. Staff of Statistics Norway have to sign confidentiality
agreements. Further, data handling is in accordance with Act of 14. April 2000 no. 31 relating to
the processing of personal data (Personal Data Act) and the Data Inspectorate’s decision of 16
March 2006.
The availability of much documentation on data security must be highlighted (especially notable
is the availability of an internal Security Handbook), without forgetting the physical security at
the premises. Besides, the protocols for access to microdata are very comprehensive.
The confidentiality policy constitutes a best practice.
Indicator 5.1 Statistical confidentiality is guaranteed in law.
Assessment: Fully met
Comments: Section 2-4 of the Statistics Act, Obligation of secrecy, requires that “any person
performing work or service for a body which prepares or produces official statistics has a duty
to prevent unauthorised persons from gaining knowledge of whatever information (…)
concerning personal matters, administrative or business matters, (…) collected for the purpose
of producing official statistics”. This obligation also applies after the person leaves the
institution.
Indicator 5.2 Statistical authority staff sign legal confidentiality commitments on appointment.
Assessment: Fully met
Comments: When new employees join Statistics Norway, they sign a confidentiality agreement.
This document includes the obligations they take, the legal basis for these obligations and the
potential penalties in case of breach. Moreover, the signing of such document takes place in
the presence of their supervisor, in order to ensure that all the terms in the commitment have
been correctly understood.
Indicator 5.3 Substantial penalties are prescribed for any wilful breaches of statistical
confidentiality.
Assessment: Fully met
Comments: Section 5-1 of the Statistics Act states that “breaches of the obligation of secrecy
may be punishable pursuant to section 121 of the Penal Code”.
The Penal Code states in its Article 121 that “any person who wilfully or through gross
negligence violates a duty of secrecy that (…) is a consequence of his service or work for any
state or municipal body shall be liable to fines or imprisonment for a term not exceeding six
months.
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If he commits such a breach of duty for the purpose of acquiring for himself or another person
an unlawful gain or if for such a purpose he in any way uses information that is subject to a
duty of secrecy, he shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three years.”
None of these penalties has been imposed to date.
Indicator 5.4 Instructions and guidelines are provided on the protection of statistical
confidentiality in the production and dissemination processes. These guidelines are spelled
out in writing and made known to the public.
Assessment: Fully met
Comments: Handbooks on confidentiality are available related to the production and the
dissemination processes. However, these documents are only partly released to the public.
Nevertheless, it was checked during the interviews that junior staff, general users and
researchers were aware of the rules and instructions for making data anonymous. Besides, the
existence of two committees in Statistics Norway, the Security Committee and the
Confidentiality Committee, must be highlighted.
Indicator 5.5 Physical and technological provisions are in place to protect the security and
integrity of statistical databases
Assessment: Fully met
Comments: There are protocols assuring the information integrity, and there is a central IT unit
in charge of this task. Statistics Norway has a security handbook for IT operations, which
describes guidelines and procedures that apply to IT infrastructure and customer services. The
handbook is only available for authorised personnel.
The security of the premises is controlled by using ID cards, with the premises being divided in
different areas to which only authorised people can enter. Also visitors must observe strict
protocols during their visit to the premises.
Indicator 5.6 Strict protocols apply to external users accessing statistical microdata for research
purposes.
Assessment: Fully met
Comments: Permission to access statistical data from Statistics Norway is provided for in
sections 3-1 and 2-5 of the Statistics Act, and in points 1 and 2 of the Data Inspectorate’s
decision of 16 March 2006.
Statistics Norway can make non-anonymous data (microdata and detailed statistics) available
for statistical purposes within research and public planning. The data are only available for a
limited period and are linked to a specific project. The specific research work shall be
documented in the project documentation.
Data from voluntary surveys can only be accessed where the respondent has given explicit
consent. Where the data have been made anonymous, the requirement for consent does not
apply.
Before data can be made available to a researcher, he/she shall sign a confidentiality
agreement, besides a written agreement between Statistics Norway and the research
institution.
Researchers showed their interest in accessing microdata by the Internet, applying the
necessary security measures (currently they only have access to microdata in CD-ROM).
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Principle 6: Impartiality and objectivity.
Statistical authorities must produce and disseminate European Statistics respecting scientific
independence and in an objective, professional and transparent manner in which all users are
treated equitably.
Overall assessment: There is a very strong level of impartiality and objectivity within the work of
Statistics Norway. This is emphasised in the Policy on Ethics and Standards and was well
supported by users. A strong point of the organisation was the depth of documentation
provided in the Dissemination Policy, which supports the release practices of Statistics Norway.
The Policy was comprehensive in covering the indicators of this principle.

Indicator 6.1: Statistics are compiled on an objective basis determined by statistical
considerations.
Fully met
Comments: Users commented that there was strong objectivity with the work of Statistics
Norway. The approval process for release of statistics is at the Director level and these
procedures are documented in the Dissemination Policy [2007/10]. There are good training
programmes within the office to ensure that staff know the requirement to produce impartial
statistics.
Indicator 6.2: Choices of sources and statistical techniques are informed by statistical
considerations.
Fully met
Comments: The choice of sources and methods is founded in the Statistics Act. The Ethics and
Statistics Report [2007/19] notes “Statistics Norway employees shall be objective and
independent and use the best methods available …..” Further the Act requires Statistics
Norway to be the central body for the production of official statistics and that it will “develop
statistical methods and apply statistics to analysis and research”. Producers or users confirmed
that sources and methods chosen were based on statistical considerations.
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Indicator 6.3: Errors discovered in published statistics are corrected at the earliest possible
date and publicised.
Fully met
Comments: An error in the Labour Force survey results in 2006 was corrected quickly and
notification was made to key users. However because of the critical nature of the statistics,
more could have been done to inform of the error.
This mistake has proven a good basis for learning and for improving documentation. The
Statistics Norway Dissemination policy [Document 2007/10] now contains a section [7] on
Guidelines for correcting errors. The Dissemination branch of Statistics Norway was very
mindful of the need to have this policy and to keep it up-to-date.
Indicator 6.4: Information on the methods and procedures used by the statistical authority are
publicly available.
Fully met
Comments: The About Statistics web pages contain information on the methods and
procedures of Statistics Norway. All data has this documentation, with the exception of historic
data which is no longer produced. While this documentation is comprehensive, there is further
work which could be undertaken to standardise the quality of the documentation.
Indicator 6.5: Statistical release dates and times are pre -announced.
Fully met
Comments: Statistical Release calendar is updated every four months, with pre-announced
times. All statistical releases are made through the Internet and all released at 10:00 am. The
Dissemination Policy [Document 2007/10] contains a section on procedures for the Advance
release calendar [section 2.3]. This additionally lists procedures for managing releases when
products do not meet the original timetable. Punctuality is monitored and reported through the
Annual Report.
Indicator 6.6: All users have equal access to statistical releases at the same time and any
privileged pre-release access to any outside user is limited, controlled and publicised. In the
event that leaks occur, pre-release arrangements should be revised so as to ensure
impartiality.
Largely met
Comments: There has been a strong tradition of providing equal access to all users. This is one
of the ten key quality principles for the dissemination of statistics [section 1 Dissemination
Policy Document 2007/10]. This is further expanded in section 2.1 of the Dissemination Policy.
The following exceptions are noted in the Dissemination Policy Document:
"The Ministry of Finance and the Ministry of Local Government and Regional Development are
sent figures being prepared for public finances in connection with their work on the national
budget, revised national budget and municipal reports";
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- In cases where statistics are based on administrative data, "data owners may, in principle,
have current knowledge of figures before the release";
-"Where user-financed statistics are not subject to the information obligation, as is the case for
a number of interview surveys, customers can have access to the results before they are
released."
These exceptions need to be better noted on the Internet.
Users were aware of the equal access policy and were not able to get early access to data.
There had been no recent instances of leaks occurring.
Indicator 6.7: Statistical releases and statements made in Press Conferences are objective
and non-partisan.
Fully met
Comments: Objectivity is a key value of Statistics Norway. Their Policy on Ethics and Statistics
[Report 2007/19] leads with the statement: ”Statistics Norway employees shall be objective and
independent, and use the best methods available such that society has confidence in Statistics
Norway’s statistics and analysis”. This document also uses as a starting point for the need for
Statistics Norway to adhere to international standards, including the European Statistics Code
of Practice and the UN Fundamental Principles.

Principle 15: Accessibility and clarity
European Statistics should be presented in a clear and understandable form, disseminated in a
suitable and convenient manner, available and accessible on an impartial basis with supporting
metadata and guidance.
Overall assessment:
Statistics Norway provides very good access to its data. This is well documented in Statistics
Norway’s Dissemination Policy April 2007 – Document 2007/10 which provides very good
information for both internal and external use. The levels of accessibility were supported by
interviews with users and more broadly by the results of the user satisfaction survey. Key areas
where users saw the need for improvement were to further improve web accessibility and
metadata.
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Indicator 15.1: Statistics are presented in a form that facilitates proper interpretation and
meaningful comparisons.
Fully met
Comments: All statistics and most analyses are published in both Norwegian and English. At
least a quarter of the material is published in New Norwegian (nynorsk), one of Norway’s two
official languages. A strength of the outputs from Statistics Norway is the high degree of use of
standard concepts and classifications. This was specifically noted by users, and is a result of
Statistics Norway producing 85% of Norway’s official statistics as well as the role of Statistics
Norway in coordinating official statistics.
The Dissemination policy has sections on Common Technical rules, Notes, Sources,
Information and References, Orthography, Wording and Style, and Presentation of Figures.
This is very good example of documenting standard rules for publication.
Indicator 15.2: Dissemination services use modern information and communication technology
and, if appropriate, traditional hard copy.
Fully met
Comments: Statistics Norway was a leader with Internet, first having a web site in 1995. All
statistical outputs are released free of charge through the web site. Detailed data is available
through the Statistical Bank. Paper publications are also available for selected outputs [see
Dissemination Policy section 3.2]. Internet publications are stored electronically by the National
Library of Norway.
The user survey indicated that improvements could be made to the web site to improve
accessibility. The main requirements are improved navigation and search facilities. Statistics
Norway has started improving these aspects as part of continuing to improve web services.
Indicator 15.3: Custom-designed analyses are provided when feasible and are made public.
Fully met
Comments: Tailor-made analyses are available and are appreciated by users. The pricing
policy [section 2] notes that no customer may have exclusive rights to the results of the work.
All tailor-made analyses are made public following release. Users noted that tailor-made jobs
are generally completed promptly with very good service from staff.
Indicator 15.4: Access to microdata can be allowed for research purposes. This access is
subject to strict protocols.
Fully met
Comments:
See indicator 5.6.
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Indicator 15.5: Metadata are documented according to standardised metadata systems.
Largely met
Comments: Statistics Norway provides metadata through its About Statistics section on the
website. Work has been focused on coverage of metadata. There needs to be now a focus on
the quality of the metadata. Training is provided for users as to how to access Statistics
Norway’s data. In addition to courses for journalist and librarian students, courses are also
provided for politicians and diplomats – all free of charge.
Indicator 15.6: Users are kept informed on the methodology of statistical processes and the
quality of statistical outputs with respect to the ESS quality criteria.
Largely met
Comments: Statistics Norway’s users made good use of the About Statistics page to access
information about methodology and quality. For intensive users, such as researchers, there is
still not the depth of metadata available for their needs.
4.

CO-ORDINATION ROLE OF THE NATIONAL STATISTICAL INSTITUTE

The Norwegian statistical system is highly centralised with Statistics Norway producing about
85% of all official statistics. The co-ordination role of Statistics Norway is very strong and it is
clearly specified in section 3-3 of the Statistics Act as well as in chapter 2 of the Regulations
concerning the implementation and supplementation of the Statistics Act. Among the other
governmental agencies which produce statistics, the main ones are: National Insurance
Administration, Norwegian Institute of Public Health, Norwegian Directorate for Education and
Training, The Norwegian Labour and Welfare Organisation, Norwegian Pollution Control
Authority. The website of Statistics Norway provides links to other producers of statistics and
relevant administrative registers in a very systematic and clear way.
Statistics Norway is exercising its co-ordination mandate in an effective and exemplary way
which is based on a comprehensive co-operation and collaboration approach with the other
producers of statistics and owners of administrative registers. A significant step in this context
was the creation of the Statistics Council in 2004. It is an advisory body, headed by the Director
General of Statistics Norway and consists of 18 producers of statistics or central register
owners. Its main role is to strengthen the co-ordination of official statistics in Norway. The
detailed mandate, composition, as well as the minutes of meetings and the annual reports of
the Statistics Council are published on the website of Statistics Norway in the following
address: http://www.ssb.no/omssb/sr/.
The effectiveness of statistical co-ordination in Norway is recognised by all other producers of
official statistics and it has been underlined by the Board in several annual reports.
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5.

GOOD PRACTICES TO BE HIGHLIGHTED

1. Statistics Norway enjoys a high level of credibility and trust in the Norwegian society.
Professional independence, a service culture and professionalism are the key drivers.
Moreover, there is a very good awareness among all stakeholders about the existence and
importance of a solid and comprehensive legal act relating to official statistics and Statistics
Norway.
2. A formal approach to human resource development through continuous training in quality,
communication, methodology, etc. Especially the training in project and teamwork and
development of Quality Pilots, who participate in improvement projects as facilitators to ensure
that quality principles are followed.
3. Statistics Norway is leading in the development of statistics with the use of registers. This is
based on a legal act that allows the extensive use of the public registers, security systems
assuring the right use of the information, and the continuous collaboration and co-ordination of
work between the 'owners' of administrative data and Statistics Norway. This wide use of
administrative data allows reductions in response burden, which is one of the strategic
objectives set out by Statistics Norway.
4. A very efficient approach is ensuring confidentiality while allowing access to microdata for
research purposes. A Security Committee, which is part of the organisation and management
of Statistics Norway, is responsible for the security of both the premises and the documentation
used in the different stages of the statistical production process. Besides, there is a privacy
ombudsman, who has adviser and controller functions. Regarding confidentiality issues, a
Confidentiality Committee has been set and is in charge of solving all doubts that could arise
on the delivery of microdata for a particular project. On the other hand, all these security
measures are reflected in clear rules and written agreements to be signed by researchers and
public planners accessing microdata.
6.

RECOMMENDATIONS OF THE PEER REVIEW TEAM

The peer review team recommends that the improvement actions presented in connection to
each principle should be implemented. This should take place in accordance to the proposed
timetables or earlier.

7.

LIST OF IMPROVEMENT ACTIONS BY PRINCIPLE OF THE CODE

Principle 1: Professional Independence
Improvement actions
Î No improvement actions proposed

Timetable

Principle 2: Mandate for Data Collection
Improvement actions
Î No improvement actions proposed

Timetable
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Principle 3: Adequacy of Resources
Improvement actions

Timetable

Î Continuing to improve staff competencies through active

Implementation is
training, development and recruitment of staff. This can be already underway.
implemented through using the recently developed Human
Resource Strategy [Plans and Reports 2007/17].
Ongoing, first report in
between that provided from its basic funding and that 2008.
provided by Commissioned work. The outcome of the
review should provide a view as to the core work of the
office that should be baseline funded, and options for setting
priorities for resource allocation.

Î Statistics Norway should review the balance of work

Principle 4: Quality commitment
Improvement actions

Timetable

Î For all statistical outputs of Statistics Norway quality This should be fulfilled

should be monitored and made publicly available according no later than the end of
to the European Statistical System (ESS) components of 2009.
quality. This should provide more comprehensive and
systematic quality measures than are now produced.
Statistics Norway develops a programme of To have the
systematically reviewing statistical outputs and processes programme in place by
the end of 2007.
using external experts where appropriate.
Î

Î Develop a guide to planning new surveys

Principle 5: Statistical Confidentiality

Improvement actions
Î No improvement actions proposed

Principle 6: Impartiality and objectivity

Improvement actions
Î The few exceptions to providing pre-release access need

To have the guide
completed in 2008.

Timetable

Timetable

Immediately.

to be better documented on the web site.
Principle 7: Sound Methodology

Improvement actions
Î No improvement actions proposed

Principle 8: Appropriate Statistical Procedures
Improvement actions

Timetable

Timetable

Statistics Norway will continue to standardise methods and Ongoing
processes.
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Principle 9: Non-Excessive burden on respondents
Improvement actions

Timetable

Statistics Norway will implement actions outlined in their Ongoing.
Strategy for data collection [Plans and Reports 2007/21]. In
particular methods of improving electronic data collection
need to be applied.
Principle 10: Cost Effectiveness
Improvement actions
Î No improvement actions proposed

Principle 11: Relevance

Improvement actions
ÎNo improvement actions proposed

Principle 12: Accuracy and Reliability

Improvement actions
Î Statistics Norway will implement best practices for

reducing survey non response.
Î Development of improved and more automatic routines
for avoiding errors in publishing, in accordance with the
dissemination policy (Documents 2007/10).

Timetable

Timetable

Timetable

To be completed in
2007.
To be completed in
2007.

Principle 13: Timeliness and Punctuality
Improvement actions
Î No improvement actions proposed

Principle 14: Coherence and Comparability

Improvement actions
Î Statistics Norway will implement the new standard

industrial classification (NACE revision 2).

Principle 15: Accessibility and clarity

Improvement actions
Î The Statistics Norway web site will be further improved.

Timetable

Timetable

To be completed in
2010.

Timetable

To be completed in
It needs to improve user accessibility with better search 2008.
functions and navigation.

Î Statistics Norway should continue the work of developing

their metadata. There needs to be an evaluation of the To be completed in
quality of information in the About Statistics web pages. 2009.
Additionally, more detailed metadata needs to be made
available to satisfy the requirements of researchers.
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Principle 15: Accessibility and clarity
Improvement actions

Timetable

Statistics Norway works on improving the infrastructure for
providing researchers access to microdata.
Statistics Norway aims at improving the Statistics Bank
with better functionality, guidelines and more content in
English.

To be completed in
2008.
To be completed in
2008

Statistics Norway is encouraged to publish scientific articles
in Norwegian newspapers explaining and illustrating the
impact of alternative definitions on statistics regarding some
phenomena of major public concern (unemployment,
poverty, cost of living, etc.).

At least two articles
per year should be
published, highlighting
in a clear and
comprehensive way
the quantitative impact
of alternative methods
and definitions. Start
date: 2008
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Annex A: Programme of the visit
PEER REVIEW STATISTICS NORWAY 4 – 6 JUNE 2007
1st day Discussion with internal stakeholders (all internal staff)

4 June
09.00 - 09.30

Welcome and introduction
of programme,
organisational matters

Mr. Ø. Olsen
Mr. H-V. Sæbø
Mr. J. Byfuglien
Ms. I. Horverak

Meeting with management
and senior staff, Principles
1, 2, 3

Mr. Ø. Olsen
Mr. H-V. Sæbø
Mr. T. Valen
Ms. C. Wilberg

11.00 – 11.30

Meeting with management
and senior staff, Principle 5

Mr. Ø. Olsen
Mr. H-V. Sæbø
Mr. P-I. Severeide
Mr. J-K.Tønder
Mr. T. Valen

11.30 – 12.30

Meeting with management
and senior staff, Principles
6, 15 (incl. User survey)

12.30 – 13.30

Lunch break

13.30 – 14.15

Interview with DG and
Quality manager, Principle
4

Mr. H-V. Sæbø
Mr. J. Bjørnstad
Ms. G. Olsen

14.15 – 15.45

Meeting with junior staff,
principles 1-6, 15

Ms. H.K. Nylænder
Ms. L. D. MacMahon
Mr. O. Stensrud
Ms. N. Brøyn
Mr. J. O. Folsland
Mr. R. Bjørnstad
Mr. G. Claus

15.45 - 16.15

Meeting with
representatives from some
production units

Mr. B. Bleskestad
Ms. E. Vassenden
Mr. H. Næsheim
Mr. O. Moss

09.30 – 11.00

Mr. Ø. Olsen
Mr. H-V. Sæbø
Ms. A. Skranefjell
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2 day Discussion with external stakeholders

5 June

NIFU-STEP, Studies in
Innovation, Research and
Education (Ms. W. Maus, Ms. S
Sundnes)
The Norwegian Directorate of
Immigration (Mr. E. Hoffmann)
09.00 – 10.00

Meeting other national data
producers:
Statistical Council

Norwegian Directorate for
Education and Training (Mr. K.
Bråtane)
The Norwegian Institute of Public
Health (Ms. H. Lyshol)
The Norwegian Labour and
Welfare Organisation (Mr. S.
Langeland)

10.00 – 11.00

Meeting with main users:
Ministry of Finance as
administrative body and as
user

Ministry of Finance (Ms. S.
Russwurm, Mr. S. Odnæs, Mr. M.
P. Johansen, Ms. T. Francke)
The National Bank of Norway
(Mr. V. Hvidsten)
The Ministry of Trade and Industry
(Mr. C. Gjersem)

11.00 – 12.30

Meeting with main users

The Ministry of Agriculture and
Food
(Mr. H. Grotli)
The Norwegian Agricultural
Economics Research Institute (Mr.
L. J. Rustad)
The Ministry of the Environment
(Mr. Ø. Lone)

12.30 – 13.30

Lunch

14.00 – 15.00

Meeting with representatives
from researchers

The National Bank of Norway
(Mr. V. Hvidsten, Mr. J. Qvigstad,
Mr. J. Byfuglien)

The research Council of Norway
(Ms. I. Stangeby)
Frisch Centre (Mr. E. Hernæs)
Aftenposten (Mr. S. Bjørnestad)

15.00 – 16.00

Meeting with
representative(s) from media

NRK (The Norwegian
Broadcasting Corporation) (Ms. K.
Moksness)

16:00 – 17:00

Meeting with representatives
of respondents/respondents’
organisations

The Federation of Norwegian
Commercial and Service
Enterprises (Mr. L. E. Haartveit)
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3 day Conclusions

10.00 – 11.30

Meeting with management to
sum-up and detailed review
of list of improvement actions
for all principles

Mr. Ø. Olsen
Mr. H-V. Sæbø
Mr. Å. Cappelen
Ms. C. Wilberg
Mr. O. Ljones
Ms. A. Skranefjell
Mr. J. Byfuglien
Ms. I. Horverak

11.30 – 13.00

Meeting with top
management: conclusions,
recommendations and
follow-up (improvement
actions)

Mr. Ø. Olsen
Mr. H-V. Sæbø
Mr. J. Byfuglien
Ms. I. Horverak

6 June
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8. LIST OF PARTICIPANTS
Internal Staff
Øystein
Hans Viggo
Cecilie
Johan Kristian
Anne
Ådne
Olav
Paul Inge
Jan
Bjørn

OLSEN
SÆBØ
WILBERG
TØNDER
SKRANEFJELL
CAPPELEN
LJONES
SEVEREIDE
BJØRNSTAD
BLESKESTAD

Director General
Deputy Director General
Deputy Director General
Deputy Director General
Deputy Director General
Deputy Director General
Deputy Director General
Head of Division
Head of Division
Head of Division

Elisabetta
Helge
Ole
Jan
Heidi
Lise Dalen
Olav
Nina
Thorleiv
Roger
Jon Olav
Gunnar
Grete
Ingrid

VASSENDEN
NÆSHEIM
MOSS
BYFUGLIEN
NYLÆNDER
MC MAHON
STENSRUD
BRØYN
VALEN
BJØRNSTAD
FOLSLAND
CLAUS
OLSEN
HORVERAK

Head of Division
Head of Division
Head of Division
Senior Adviser
Senior Adviser
Senior Adviser
Senior Adviser
Senior Adviser
Senior Legal Adviser
Researcher
Journalist
Adviser
Adviser
Adviser

Head of Department of Management Support
Head of Department of Administrative Affairs
Head of Department of Social Statistics
Head of Department of Communication
Head of Department of Research
Head of Department of Economic Statistics
Division for Population Statistics
Division for Statistical Methods and Standards
Division for Energy and Industrial Production
Statistics
Division for Health Statistics
Division for Labour Market Statistics
Division for Primary Industry Statistics
International Secretariat
Department of Management Support
Division for Credit Market Statistics
Division for Financial Markets
Division for Health Statistics
Department of Management Support
Unit for Macroeconomics
Department of Communication
Head of Department of Management Support
Department of Management Support
International Secretariat

Other participants
Kirsten Wille
Susanne
Eivind
Knut
Heidi
Stein

MAUS
SUNDNES
HOFFMANN
BRÅTANE
LYSHOL
LANGELAND

NIFU-STEP, Studies in Innovation, Research and Education
NIFU-STEP, Studies in Innovation, Research and Education
The Norwegian Directorate of Immigration
Norwegian Directorate for Education and Training
The Norwegian Institute of Public Health
The Norwegian Labour and Welfare Organisation (NAV)

Sigrid
Sigurd
Morten Petter
Tove
Jan
Vetle
Carl
Håkon
Øyvind
Ingunn
Erik
Sigurd
Kristin
Lars E.

RUSSWURM
ODNÆS
JOHANSEN
FRANCKE
QVIGSTAD
HVIDSTEN
GJERSEM
GROTLI
LONE
STANGEBY
HERNÆS
BJØRNESTAD
MOKSNES
HAARTVEIT

The Ministry of Finance
The Ministry of Finance
The Ministry of Finance
The Ministry of Finance
The National Bank of Norway
The National Bank of Norway
The Ministry of Trade and Industry
The Ministry of Agriculture and Food
The Ministry of the Environment
The research Council of Norway
Frisch Centre
Aftenposten
NRK (The Norwegian Broadcasting Corporation)
The Federation of Norwegian Commercial and Service Enterprises
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Årsrapporten for 2007
Vedlegg D

1.

Risikovurdering 2008

Arbeidet med å formalisere risikostyring i hele virksomheten i tråd med kravene i
økonomireglementet, startet i 2006. Risikostyringen vil blant annet bli knyttet til
SSBs resultatindikatorer og inngå som integrert del av virksomhetsplanlegging og
målstyring.
Her presenteres fire overordnede risikovurderinger for SSB:
- en knyttet til hovedmålet om å opprettholde statistikkproduksjonen og
formidlingen med en kvalitet (minst) på fjorårets nivå,
- en for Folke- og boligtellingen som skal gjennomføres i 2011, men hvor
planleggingen har startet,
- en for økonomiforvaltningen og
- en for FOSS-prosjektet (FOrbedring og Standardisering av Statistikkproduksjonen).
For å opprettholde tilliten til SSB er det viktig å lykkes på disse områdene.

1.1. Statistikkproduksjonen
Mål

Opprettholde løpende produksjon og formidlingen av statistikk med en kvalitet
minst på dagens nivå.

Kritiske suksessfaktorer

•
•
•
•
•

Risikoer

•
•
•
•
•
•

Vurdering

Menneskelige ressurser: Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse
Fungerende IT-systemer
God organisering/rutiner
Godt samarbeid
Tilstrekkelige økonomiske ressurser
Mangelfull kapasitet på nødvendig kompetanse
Sammenbrudd i IT-systemene
Mangelfull tilgang på data, fra registre eller pga. lav svarprosent i
spørreundersøkelser
Uhensiktsmessig organisering
Dårlige samarbeidsforhold
Svikt i brukeroppdrag

Dette ble også vurdert i virksomhetsplanen for 2007. Kapasitet og kompetanse ble
da vurdert til kritisk, IT-systemer og datatilgang til høy. Det er ingen endring
graderingen av risikoer fra 2007, og disse områdene krever fortsatt høy
oppmerksomhet. Nye tiltak som er eller skal iverksettes er nevnt under. Det vises
ellers til virksomhetsplanen for 2007.
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Tiltak

Ny kompetansestrategi følges opp, blant annet med rekrutteringstiltak på
universiteter og høgskoler, og opplæring av nyansatte. Prosjekter for å produsere
statistikk på en mer ensartet måte, som også vil gjøre SSB mindre sårbart med
hensyn til kompetanse, er under planlegging, se omtalen av FOSS-prosjektet. Både
kompetanse og utnytting av felles ressurser mellom de nordiske statistikkbyråene
ble drøftet på nordisk sjefstatistikermøte i juni 2007.

1.2. Folke- og boligtellingen 2011
Mål

Kritiske suksessfaktorer

Risikoer

Vurdering

Stille sammen og presentere data til neste folke- og boligtelling som tilfredsstiller
nasjonale og internasjonale krav. Tellingen skal fullt ut baseres på registerdata.
1. Tilstrekkelig god kvalitet på boligadresser, dvs. unik boligadresse på
tilstrekkelig mange.
2. Tilstrekkelig god kvalitet på boligdata
3. Tilstrekkelig god kvalitet på sysselsettingsdata
4.
1. For dårlig kvalitet på boligadressene
2. For dårlig kvalitet på boligdata
3. For dårlig kvalitet på sysselsettingsdata
1. Kvalitet på boligadresser. Boligadresser er nøkkelen for å kunne koble sammen
populasjonsregistre og gjennomføre en registerbasert folke- og boligtelling. Det
er arbeidet mye med å få etablert unike boligadresser for alle bosatte i Norge.
Mange steder fungerer dette bra, men særlig i store byer som Oslo og Bergen er
det store hull. For å lykkes med å få tilstrekkelig kvalitet på boligadressene er
prosjektet avhengig av krefter uten for SSB, da særlig Skattedirektoratet, lokale
folkeregister, Statens kartverk, kommunene og store boligeiere.
Sannsynligheten for at kvaliteten på boligadressene ikke blir tilstrekkelig god
vurderes som moderat. Konsekvensene for prosjektet kan bli svært alvorlige
ved at man ikke kan basere tellingen fullt ut på registre. Risikoen blir kritisk.
2. Kvalitet på boligdata.. Kvaliteten på boligdata er avhengig av kvaliteten på
GAB og oppdateringen av dette registeret. En svakhet er at visse endringer i
boligdata sjelden meldes, for eksempel endringer i antall rom i en bolig.
Enkelte boligdata mangler, for eksempel om boligene har innlagt vann, men
dette er hovedsakelig av interesse for internasjonal rapportering. I tillegg ser det
ut til å kunne bli problematisk å få informasjon om systemer for oppvarming.

Kvaliteten på boligvariable som krever opplysninger om bosatte, vil avhenge
av kvaliteten på boligadresser. For boligdata samlet vurderes sannsynligheten
for at kvaliteten ikke blir tilstrekkelig god etter internasjonale krav som
moderat. Konsekvensene vurderes som moderate, da det vil være mulig å
forbedre kvaliteten ved å estimere tall basert på tilleggsdata. Dette gir en høy
risiko.
3. Sysselsettingsdata. Den sentrale datakilden for sysselsettingsdata, NAVs Aaregister, inngår i en vurdering om samordning med Skatteetatens nye register
for lønn, skatt og arbeidsgiveravgift (LSA). Næringsdepartementet fikk en
konsulentutredning i slutten av 2007. Konsulentutredningen ser ut til å bli
positiv til samordning, men har primært sett på datastrømmer og i mindre grad
på det detaljerte innholdet i datastrømmene. Dette gir en viss usikkerhet, dels
om viktige egenskaper ved Aa-registeret blir videreført og dels om det blir
dårligere kvalitet i en periode rundt omleggingen. En eventuell omlegging vil
kunne skje i tiden rundt tidspunktet for tellingen. På den andre siden vil en
samordning og sterkere binding til rapportering til Skatteetaten kunne bidra til
generelt bedre kvalitet og da særlig ved at frister for rapportering overholdes.
Det vurderes at konsekvensene kan bli svært alvorlige, men ut fra viktigheten
av registeret, særlig for NAV og SSB, vurderes sannsynligheten foreløpig som
meget liten. Dette gir en høy risiko.
Risikokart
Svært stor

Sannsynlighet

Stor

BoligData

Moderat

Boligadresser

Liten

Syssels.data

Meget
liten

Ubetydelig

Lav

Moderat

Alvorlig

Svært
alvorlig

Konsekvens

Tiltak

1. Kvalitet på boligadresser.
a.
Finansdepartementet blir med på møter for å bidra til å påvirke krefter
utenfor SSB.
b.
Boligadresseprosjektet følges kontinuerlig opp.
c.
Det gjennomføres egne tiltak for å heve dekningen av boligadresser i
Oslo og Bergen i 2008.
d.
Det arbeides for at bruk av bolignummer på flyttemeldinger skal bli
obligatorisk i alle kommuner.
e.
Det informeres om nytten av bolignummer, for eksempel om at det kan
være enklere for brannbil og ambulanse å finne fram til rett bolig.
f.
I enkelte sammenhenger har det konsekvenser for beboerne at de mangler
unik boligadresse, for eksempel ved at man ikke får lagt inn telefon og
bredbånd.
g.
Det startes et internt prosjekt i SSB med samordning av boligdata og
husholdningsdata.

2. Kvalitet på boligdata
a.
Prosjektet og de ansvarlige seksjonene i SSB følger opp Statens
kartverket, som igjen skal følge opp kommunene. Kartverket har hittil
ikke hatt ressurser til å følge opp SSBs tilbakemeldinger vedrørende
kvalitet, men har signalisert at dette vil bedres ved innføringen av
Matrikkelen.
b.
Enkelte data som det er vanskelig å få samlet inn kan estimeres ved bruk
av data fra andre kilder enn registre. Dermed kan internasjonale
forpliktelser oppfylles.
c.
Flesteparten av boligvariablene som per i dag ikke kan lages, krever
opplysninger om de bosatte i boligen. Kvaliteten her vil avhenge av
kvaliteten på boligadressene.
3. Sysselsettingsdata
a.
Ansvarlig seksjon i SSB følger nøye opp den videre behandling av saken.
b.
SSB er tydelig på sine krav når/hvis saken kommer på høringsrunde.
c.
Ansvarlig seksjon i SSB må planlegge reserveløsninger hvis forslaget
gjennomføres og det er fare for svekkelse av kvalitet i en omstillingsperiode.

1.3. Økonomiforvaltningen
Mål

Pålitelig og oversiktlig økonomiforvaltning

Kritiske suksessfaktorer

•
•
•
•
•
•
•

God organisering av seksjonen
Økonomirutiner som følges i hele SSB
Gode rutiner for oppfølging av avdelingene
Høy kompetanse blant økonomimedarbeidere
Tilstrekkelig bemanning til enhver tid på alle arbeidsoppgaver
Riktig informasjon til rett tid
Nytt økonomisystem

Risikoer

•
•
•
•
•
•
•

Utilstrekkelig kompetanse
Utilstrekkelig bemanning
Feil eller mangelfullt regnskap
Oppgaver utføres galt eller ikke idet hele tatt pga utilstrekkelige rutiner
Frister blir ikke overholdt i rapporteringen
Rutiner for økonomistyring følges ikke i organisasjonen
Oppgaver utføres galt pga manglende informasjon

Vurdering

•

Sannsynligheten for utilstrekkelig kompetanse og bemanning innenfor budsjett
og regnskap er stor. Konsekvensene er alvorlige. Det kan føre til at fakturaer
ikke blir betalt innen fristen, feil i regnskapet, problemer med avstemminger og
regnskapsavslutning. Risikoen er kritisk.
Sannsynligheten for feil eller mangelfullt regnskap er liten. Konsekvensen er
alvorlig. Risikoen er høy.
Sannsynligheten for utilstrekkelige rutiner er liten. Konsekvensen er alvorlig.
Risikoen er høy
Sannsynligheten for at rutiner for økonomistyring ikke følges i SSB er liten.
Konsekvensen er alvorlig. Risikoen blir høy
Sannsynligheten for galt utførte oppgaver pga manglende informasjon er meget
liten. Dette gjelder f.eks. økonomirapporten. Konsekvensen er alvorlig da det
vil kunne fattes gale beslutninger på bakgrunn av informasjon som ikke er
korrekt. Risikoen er høy.

•
•
•
•

Tiltak

•

Nytt økonomisystem, Agresso, er tatt i bruk fra 1. januar 2008. Med dette faller
noen arbeidsoppgaver bort og gir rom for omdisponering av ressurser.
Det er utarbeidet oppdaterte rutiner for økonomiforvaltningen, disse tas i bruk.
Det er utarbeidet oversikter over oppgavefordelinger som får frem hvor det ev.
mangler kompetanse og/eller kapasitet til back up.
Ny økonomisjef er på plass.

•
•
•

Risikokart for økonomiforvaltingen
Svært stor

Kritisk

Kompetanse
og
manglende
rutiner

Sannsynlighet

Stor

Høy
Moderat

Moderat

Liten

Regnskap
Følge rutiner

Meget liten

Informasjon

Ubetydelig

Lav

Moderat

Alvorlig

Lav

Svært
alvorlig

Konsekvens

1.4. FOSS (Forbedring og standardisering av
statistikkproduksjonen)
Mål

Kritiske suksessfaktorer

Forbedre kvalitet og effektivitet i statistikkproduksjonen ved økt standardisering.
Standardiseringen skal også redusere risikoen i statistikkproduksjonen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Risikoer

•
•
•
•
•
•
•

Vurdere og prioritere
risikoene

Menneskelige ressurser: Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse
Felles forståelse av hva FOSS er og innebærer
Enighet om hvilke prosjekter som er de riktige å starte med (i FOSS)
Hindre oppstart av prosjekter som vanskeliggjør standardisering (utenfor
FOSS)
God organisering/rutiner
God forankring i ledelsen
Godt samarbeid
Tilstrekkelige økonomiske ressurser
Mangelfull kapasitet på nødvendig kompetanse
Manglende økonomiske ressurser
Uenighet om prioriteringen av standardiseringsarbeidet
Oppstart av prosjekter utenfor FOSS som svekker ressursinnsatsen i
standardiseringsarbeidet
Uhensiktsmessig organisering og uklare linjer for styring
Dårlige samarbeidsforhold
Motstand i organisasjonen

Det er hensiktsmessig å vurdere tilgangen på menneskelige og økonomiske
ressurser samlet, likeså organisering og samarbeid.

•

•

•
•

Ressurser. FOSS er et prioritert prosjekt i SSB. Stabsavdelingen har den
nødvendige koordineringskapasiteten, og det vil trolig ikke vil være vanskelig
å bemanne prosjektet med delprosjekter med tilstrekkelig kompetanse.
Koordinering og mange av delprosjektene har egen finansiering, men det er
også satt av i størrelsesorden 5 millioner kr for å støtte FOSS i 2008.
Sannsynligheten for svikt i kompetanse og ressurstilgang settes til liten, men
konsekvensene av mangler her kan være alvorlige. Det gir høy risiko på dette
området.
Organisering og samarbeid. Det er en utfordring å organisere et så stort
tverrfaglig prosjekt, sikre alles deltakelse og ha klare linjer for styring.
Innføring av standardiserte løsninger vil medføre at spesielle løsninger for
enkelte brukere faller bort, dette kan i noen tilfeller gi motstand i
organisasjonen mot de endringene som skjer. Høsten 2007 gjøres det et
omfattende informasjonsarbeid med diskusjoner i seminarer spesielt om FOSS
men også i mange av avdelingenes og seksjonenes egne planleggingsmøter.
Sannsynligheten for utilstrekkelig organisering og samarbeid i prosjektet settes
likevel til moderat, og konsekvensen av svikt på disse områdene er alvorlig.
Det gir kritisk risiko.
Rett valg av prosjekter i FOSS. Sannsynligheten for uenighet om hvilke
prosjekter som skal være inkludert i FOSS, vurderes som meget liten, men
konsekvensene vurderes som svært alvorlige. Dette gir en høy risiko.
Prosjekter utenfor FOSS. Andre utviklingsprosjekter som vanskeliggjør
standardiseringsarbeidet kan måtte startes, bla på grunn av forhold utenfor SSB
som påvirker statistikken. Sannsynlighet at det startes opp slike prosjekter
vurderes som moderat. Konsekvensene vurderes også som moderate, dette gir
en høy risiko.

Risikokart for FOSS
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Lav
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Liten
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Ubetydelig

Lav
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•
•
•
•
•

Fortsatt informasjonsarbeid og drøftinger i alle relevante deler av SSB
Informasjon på Byrånettet
Organisering som sikrer alles deltakelse: Tverrfaglig
koordineringsgruppe (FOSS hovedprosjekt), DM eller DM-utvalg
(FOSS-utvalget) som styringsgruppe og følge prosjekthåndboka
Prosjektet bygges ut trinnvis, ikke forsøke å gjøre alt på en gang
Nye ressurser settes inn etter behov – alt fordeles ikke på en gang

•
•

Gjøre en grundig vurdering av prosjektene i SSB
Gå nøye gjennom virksomhetsplanen for 2008 både mht relevante FOSS
aktiviteter og prosjekter som kan utgjøre en risiko for
standardiseringsarbeidet.

Vedlegg E
SSB, 25. mars 2008

Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2007 – tilleggsinformasjon
I tildelingsbrevet for 2007 er SSB bedt om å gi en beskrivelse og analyse av lønnsutgiftene, herunder:
lønnsglidninger utover lønnsoppgjøret
hvilken effekt bemanningsendringer i 2007 har hatt på lønnsutgiftene
Nedenfor følger en oversikt for SSB der årslønnsveksten i 2007 er beregnet etter mal av tabell 1.3 i
rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU).
For alle ansatte i staten ifølge tabell 1.3 i TBU-rapporten:
Beregnet årslønnsvekst i 2007
herav:
overheng:
tarifftillegg:
lønnsglidning:

5,0 prosent
2,9 prosent
1,5 prosent
0,5 prosent

Tarifftillegget ble gitt som et kombinert krone- og prosenttillegg på hovedlønnstabellen fra 1. mai
2007, sentrale justeringer av lønnsrammer tilsvarende 0,7 prosent per 1. juli 2007 samt avsatt midler til
lokale forhandlinger innenfor en ramme på 0,5 prosent av lønnsmassen per dato med virkning fra 1.
juli 2007. All lønnsglidning er lagt til 1. juni begge årene.
Forutsetninger for beregningene:

Sentralt resultat
Lokalt resultat
Lokalt resultat

1. mai
1. juli
1. juli
1. august

2006
3,0 prosent
0,5 prosent

2007
1,33 prosent
0,5 prosent
0,5 prosent

1,75 prosent

Ved å benytte rapportert lønn for ansatte i SSB til Statens tjenestemannsregister (SST) per 1. oktober
2006 og per 1. oktober 2007, samt tilsvarende beregningsmodell som for staten samlet, får vi følgende
tall for SSB:
Beregnet årslønnsvekst i 2007
herav:
overheng:
tarifftillegg:
Lønnsglidning

5,8 prosent
2,2 prosent
1,4 prosent
2,2 prosent

Den høye lønnsglidningen i SSB i 2007 er påvirket av overtakelsen av statistikkvirksomheten fra
Norges Bank.
Den offisielle lønnsstatistikken viser følgende endring i månedslønna (per 1. oktober) for hhv. Staten
i alt og Statistisk sentralbyrå 2005-2007:
2005-2006
2006-2007
Staten i alt
4,8 prosent
4,7 prosent
Statistisk sentralbyrå
4,4 prosent
7,5 prosent
Vedlagt følger også kopi av brevet med innspill til hovedtariffoppgjøret 2008, som gir informasjon om
hvilke beløp som SSB brukte av eget budsjett til 2.3.3 - og 2.3.4 - forhandlinger i 2007.
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Innspill til hovedtariffoppgjøret 2008
Vi viser til møte med Finansdepartementet 3. desember 2007 og e-post sendt oss 5. desember 2007
vedrørende innspill til tariffoppgjøret 2008.
Større andel til lokale lønnsforhandlinger
Statistisk sentralbyrå ønsker at størst mulig del av rammen fra hovedtariffoppgjøret 2008 settes av til
lokale lønnsforhandlinger framfor til sentrale justeringer.
Utfordringer i SSB
De sentrale oppgjørene har gjennom flere år hatt en lavtlønnsprofil. Dette har medført at store grupper
av ansatte i SSB som rådgivere, seniorrådgivere med mer, kun har fått det prosentvise tillegget gitt pr.
1.mai hvert år. Dette har gitt reaksjoner blant de ansatte som tilhører disse stillingsgruppene.
Resultatet av de siste års forhandlinger har resultert i at nivåforskjellene mellom privat og offentlig
sektor har økt ytterligere mht. avlønning av akademisk arbeidskraft.
SSB har de siste årene hatt økt turnover som følge av økt etterspørsel etter arbeidskraft. De som slutter
er høyt utdannede og kompetente medarbeidere noe som har ført til økt bruk av 2.3.4 for å beholde
spesielt kvalifisert arbeidskraft. I 2007 brukte SSB vel 7,1 mill.kr av egne midler i forbindelse med
2.3.3 og 2.3.4 forhandlingene, jf. innrapportering av forhandlingsresultat sendt til FAD og FIN i
desember 2007.
Det ble i 2007 kun avsatt en ramme på 0,5 prosent av lønnsmassen til lokale lønnsforhandlinger
(2.3.3). Rammen avsatt til lokale lønnsforhandlinger blir i stor grad brukt til å rette opp skjevheter
som følge av sentrale justeringer hvert år. Det er meget uheldig hvis dette fortsetter.
Siden arbeidsmarkedet har endret seg de siste årene, ønsker SSB bidrag fra de sentrale forhandlingene
for å være konkurransedyktige. På denne bakgrunn ber SSB om at størst mulig andel av rammen for
årets lønnsoppgjør avsettes til de lokale lønnsforhandlingene.
I tillegg er SSB svært opptatt av at 2.3.4 nr. 2 opprettholdes slik den er i dag, hvor arbeidsgivers siste
tilbud skal gjelde.
Med hilsen
Heidi Torstensen e.f.
personalsjef

Anne Kari Dihle
seniorrådgiver

2

68

