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Forord
Virksomhetsplan 2009 gir en oversikt over Statistisk sentralbyrås planer for
virksomheten i 2009. I publikasjonen er det en kort oversikt over risikovurderinger,
som er publisert i en separat publikasjon. Det utarbeides også en egen publikasjon
over intern budsjettfordeling.
Virksomhetsplanen bygger på retningslinjer i Stortingsproposisjon nr. 1 (20082009) og tar utgangspunkt i Strategi 2007. I tillegg er EU-rettsakter for statistikk en
viktig bakgrunn for planene.
Det foreligger også mer detaljerte virksomhetsplaner for hver av SSBs avdelinger.
Oslo, 17. februar 2009

Frøydis Langmark
styreleder
Øystein Olsen
adm. direktør
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1. Virksomheten i 2009 – forutsetninger og mål
1.1. Strategi og budsjettrammer
Strategi

SSBs strategi er bygd rundt fem hovedstrategier:
• Statistikk speiler samfunnet
• Forskning av høy kvalitet
• Fornøyde brukere og motiverte oppgavegivere
• Samarbeid for bedre statistikk
• Kvalitet i alle ledd
Gjennomgangen av prioriterte områder som følger under, følger i grove trekk
inndelingen i hovedstrategier.

Internasjonalt samarbeid

Budsjettrammer

Internasjonalt samarbeid innen statistikk sikrer økt sammenlignbarhet i statistikken.
Samarbeidet medfører krav til statistikkens innhold, omfang og kvalitet.
statistikken. Det er stadig nye statistikker som må utvikles for å møte de
internasjonale kravene. Dette gir føringer for virksomheten og vil kreve oppfølging
og innsats i 2009.
SSBs budsjettforslag for 2009 ble sendt Finansdepartementet i november 2007.
Gjeldende strategi og budsjettforslaget for de neste fire årene utgjør SSBs
langtidsprogram. En del av teksten i St. prp. nr. 1 står i vedlegg B.
I statsbudsjettet for 2009 er det bevilget 467,1 millioner kroner til SSB. Det er 26,3
millioner kroner høyere enn bevilgningen for 2008. Særskilte satsinger med
finansiering i 2009 er IT-infrastruktur/utvikling (7,5 millioner kroner), landbrukstelling (3,0 millioner kroner), tidsbruksundersøkelsen (1,6 millioner kroner),
NACE (4,0 millioner kroner) og Svalbardstatistikk (2,5 millioner kroner). I tillegg
er EØS-samarbeidet tildelt 3 millioner kroner ekstra.

Store etterspørsel
etter statistikk

Samlet sett vurderes den økonomiske situasjonen for SSB for 2009 som god. I
tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet, har det de siste årene vært sterk vekst i
brukerfinansierte prosjekter. Etterspørselen etter ny og bedre statistikk øker stadig
samtidig som SSB ønsker å ha en størrelse på dagens nivå med rundt 1 000 ansatte,
eksklusive intervjuerne. Dette betyr et løpende behov for å modernisere og
effektivisere statistikkproduksjonen blant annet gjennom FOSS-programmet (FOrbedring og Standardisering av Statistikkproduksjonen), som ble satt i gang i 2008.
Det betyr også at en vesentlig del av nye satsinger og prosjekter på ulike områder
fremover må tas innenfor eksisterende økonomiske rammer, på grunnlag av en
fortsatt forbedring i produktiviteten. Samtidig er det behov for strammere styring
av oppdragsvirksomheten. Blant annet skal prosjekter som har en ramme på minst
ett årsverk eller overstiger 500 000 kroner legges fram for ledelsen for beslutning.

1.2. Omorganiseringer med virkning fra 1. januar 2009

IT-ressursene er samlet i en avdeling for IT og metode. Det er etablert en egen
datafangstavdeling, en egen avdeling for plan og økonomi og en avdeling som
favner om personal og kompetanse, formidling og eiendomsforvaltning og drift.

1.3. Mål for virksomheten i 2009
Løpende virksomhet

Statistisk sentralbyrå

Målene for den løpende virksomheten er gitt i tildelingsbrevet fra Finansdepartementet. Delmålene er presentert i kapittel 2.5 Kvalitet i alle ledd.
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Det er utformet mål for følgende områder:
• produksjonsvolum
• statistikkens aktualitet
• punktlighet
• svarprosenter
• andel elektronisk rapportering
• oppgavebyrde
Utviklingsoppgaver

Det er store utviklingsoppgaver i alle deler av virksomheten, og mange av
satsingene strekker seg over flere år. Viktige mål i 2009 er:
• ny IT-funksjon skal på plass
• porteføljestyring skal etableres
• valgdataprosjektet knyttet til stortings- og sametingsvalget skal gjennomføres
innen fristen
• ny næringsstandard skal brukes i publisering av all korttidsstatistikk i 2009
• satsingen på elektronisk datafangst skal intensiveres, blant annet skal bruken av
papirskjema reduseres
• utviklingen av nye ssb.no skal nå så langt at lansering kan skje 1. halvår 2010
• arbeidet med å utvikle infrastruktur for mikrodata intensiveres i 2009, og det
ska foretas veivalg med tanke på fremtidige løsninger.
• FoB 2011 skal forberedes. Arbeidet med å øke dekningsgraden av bolignummer
videreføres i nært samarbeid med registereier, med sikte på å nå angitte mål i
tildelingsbrevet.
• for forskningsvirksomheten er et viktig mål å øke antallet forskningsarbeider
som blir publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter

1.4. Planleggingsprosess og plansystemet

Planarbeidet konkretiseres blant annet gjennom å utarbeide avdelingsbudsjett med
inntekter, kostnader med budsjetterte årsverk, utarbeide prosjektskriv, legge data
inn i plansystemet og ajourføre produktregisteret.
Plansystemet er under omlegging. En ny versjon av produktregisteret vil trolig
være tilgjengelig til arbeidet med VP 2010 settes i gang høsten 2009. Det nye
produktregisteret skal ha grensesnitt mot en rekke andre systemer i SSB. I løpet av
2009 vil det også bli tatt stilling til hva som skal skje med timeverkssystemet.

1.5. Rekruttere og beholde kompetente medarbeidere

Kompetente medarbeidere med evne til omstilling er en forutsetning for å realisere
de vedtatte planene. Det satses derfor målrettet og systematisk på å utvikle rett
kompetanse hos medarbeiderne som kan møte kravene fra skiftende omgivelser
med nye brukerbehov. SSB møter konkurransen om arbeidskraft blant annet ved å
profilere virksomheten som en attraktiv arbeidsplass for relevante fagmiljø på
universitet og høgskoler.

1.6. Risikovurderinger 2009

I en separat publikasjon presenteres risikovurderinger på overordnet nivå. Områder
for risikovurdering med kritiske suksessfaktorer er utarbeidet for områdene som er
listet opp under. For statistikkproduksjonen samlet er bilde ikke mye endret siden i
fjor. Risikoen i sammenheng med kompetansenivå vurderes som lavere enn for
2008. Det er risiko knyttet til enkelte IT-systemer som SSB overtok som del av
statistikkene fra Norges Bank.
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Områder for risikovurdering med kritiske suksessfaktorer
1
1.1

Statistikkproduksjonen
Statistikkproduksjonen generelt
Risiko for at manglende kompetanse, svikt i finansiering/brukeroppdrag,
problemer med IT-systemer, organisering/samarbeid og datatilgang
Delområder
1.2 Verdipapirstatistikken
Risiko for driftsstans på gamle systemer, mangelfull datainngang, manglende
back-up.
1.3. Inndatasystem for banker og finansieringsforetak
Risiko knyttet til at systemet bruker programvare som SSB ikke har
kompetanse på.
1.4 Folke- og boligtelling 2011
Risiko for at kvaliteten på boligadressene, boligdata og sysselsettingsdata vil
være for dårlige
2
IKT
Risiko for bortfall av kritiske IT-tjenester, feil etter vedlikehold og endringer,
personavhengighet, bortfall av ekstern kompetanse
3
Økonomiforvaltningen
Risiko for utilstrekkelig kompetanse og bemanning, feil i regnskap,
utilstrekkelige rutiner, manglende informasjon og at frister ikke overholdes
4
Anskaffelser – innkjøp
Risiko for regelbrudd, misligheter, dårlige avtaler og manglende
innkjøpskompetanse
5
Sikkerhet
Risiko for mangelfull informasjonssikkerhet, datasikkerhet, kriser, brann,
innbrudd og manglende sikkerhetskompetanse

2. Satsinger og prioriteringer
2.1. Statistikk speiler samfunnet

Folke- og boligtellingen i hovedsak registerbasert

Forbedre kvaliteten på
administrative data

Utvikling av registerbasert
bohusholdnings- og
boligstatistikk fortsetter
Felles registergrunnlag
Statistisk sentralbyrå

Personstatistikk
Folke- og boligtellingen i 2011 (FoB2011) skal for første gang i all hovedsak
baseres på administrative og statistiske registre som datakilder. I 2008 ble det
vedtatt en EU-forordning for folke- og boligtellinger som også vil gjelde EØSlandene. Dette medfører strengere krav til hvilke data og metadata som skal leveres
til Eurostat, den form data skal formidles på og til standardiserte kvalitetsrapporter.
Videre skal SSB, innenfor rammene av en registerbasert telling, i størst mulig grad
imøtekomme andre ønsker som brukere av FoB2011 måtte ha.
For at alle kjennemerker som EU-forordningen omfatter, skal kunne lages slik at de
fullt ut tilfredsstiller forordingens krav, må det gjennomføres kvalitetsforbedrende
tiltak. Viktige tiltak gjelder forbedring av kvaliteten på administrative data
gjennom samarbeid med registereiere. SSBs samarbeid med Skattedirektoratet og
Statens kartverk for å bedre dekningen av bolignummer i Det sentrale folkeregisteret må videreføres i 2009. SSB samarbeider også med Statens kartverk for å
bedre kvaliteten på boligdata i GAB. Andre tiltak består i å utnytte supplerende
kilder eller utvikle metoder for å kombinere eksisterende data på nye måter. Det
planlegges tiltak på flere statistikkområder, men i 2009 vil tiltak som gjelder
husholdnings- og boligkjennemerker prioriteres.
Et prosjekt for å samordne bolig- og husholdningsstatistikken fortsetter i 2009.
Prosjektet innebærer at boliger i boligstatistikken og bosatte i befolkningsstatistikken kobles sammen til bohusholdninger på mikronivå. Der arbeid på
mikronivå ikke fører fram, skal det utarbeides metoder for imputering/beregning.
For FoB2011 vil dette gi informasjon om bosatte i husholdninger med tilhørende
7
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bygnings- og boligkjennemerker. Bosattbegrepet skal knyttes til faktisk bosted så
langt råd er. Målet er å komme fram til et felles populasjonsgrunnlag for all
statistikk i SSB som har husholdning som enhet.
Det skal arbeides videre med å heve dekningsgraden på boligkjennemerker som
allerede publiseres og med å utvide boligstatistikken med nye kjennemerker som er
påkrevd i følge EU-forordningen. Det må vurderes hvordan data fra boligtaksering
og meglersystemer, samt informasjon fra kommunenes skattegrunnlag for eiendommer best mulig kan utnyttes. Tilsvarende gjelder for boliginformasjon som
Husbanken har. Det skal dessuten gjennomføres sammenlikninger – overlayanalyser – mellom bygningskart og bygningsregister for å vurdere massen av
bygg/boliger som er revet eller ikke-registrert.
Detaljert plan for FoB i 2009

Følge opp nye EUs
forordninger innen
helsestatistikk

Omlegging av personelldata
i spesialist helsetjenesten
skal starte

I løpet av 2009 skal det lages en detaljert plan for FoB2011 for hele den gjenstående prosjektperioden. Planen skal omfatte alle kvalitetsforbedrende tiltak,
sammenstilling av data, kvalitetsundersøkelser og kvalitetsrapportering samt
publiseringsprogram.
Statistikk over helse-, pleie- og omsorgstjenester omfatter oversikter over ressursinnsats, organisering, aktivitet, bruk av helsetjenester og brukere/pasienter. En
viktig utfordring er å sikre SSB tilgang til sentrale helseregistre med sikte på å
bedre den offisielle helsestatistikken i tråd med ny EU-forordning på området.
Kilde for personelldata i spesialisthelsetjenesten skal endres fra skjemaundersøkelse til å hente data fra register. Dette vil bidra til lavere oppgavebyrde i
helseforetak og regionale helseforetak, føre til bedre datakvalitet og bidra til
effektivisering av datafangsten og til standardisering av arbeidsprosessene i SSB.
Det er satt i gang en omfattende og helhetlig omlegging av datafangst-,
bearbeidings- og publiseringsrutinene for spesialisthelsetjenesten.
SSB vil foreta en evaluering av eksisterende og delvis overlappende brukerfinansierte oppdrag innenfor helsestatistikk i forhold til allerede etablerte statistikksystemer (KOSTRA m.m.). Formålet er å sanere oppdrag som kan frigjøre
ressurser til SSBs kjernevirksomhet, bidra til bedre utnyttelse av eksisterende
statistikksystemer, og på sikt gi effektivitetsgevinster for SSB så vel som SSBs
samarbeidspartnere.

Vellykket valgdataprosjekt i
2009

Valgdataprosjektet skal samle inn, bearbeide, prognostisere og formidle resultater
fra stortings- og sametingsvalget 2009. Arbeidet med å endre og dokumentere store
deler av programmeringskoden til valgdatabasen vil bli fullført i første kvartal
2009. Innrapporteringsmåten via Internett, som ble brukt ved valget i 2007, skal
videreutvikles. Det skal også utvikles nye skjema til innrapporteringen av
bakgrunnsopplysninger og valgresultater.

SSB overtar ansvaret for
www.valgresultater.no

SSB vil overta ansvaret for www.valgresultater.no, som er hovedkanalen for
publisering av valgresultater fra Kommunal- og regionaldepartementet. Det vil ikke
bli de store endringene i oppbyggingen av disse sidene denne gangen. SSB skal
publisere Valgaktuelt med faktaartikler om valgkampens temaer den siste måneden
før valget.

Bedre inntektsstatistikk
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SSB har nå etablert en heldekkende registerbasert inntektsstatistikk som dekker alle
landets privathusholdninger. Dette har medført flere publiseringer fra statistikken
blant annet inntektsstatistikk for mindre grupper og små geografiske områder. Over
tid vil SSB også få et bedre tallgrunnlag til å foreta forløpsanalyser basert på
paneler for hele befolkningen. En spesiell utfordring for inntektsstatistikken er å
bevare sammenlignbarheten over tid med et datagrunnlag som er sterkt påvirket av
endringer i lover og regler.
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System for surveybaserte
levekårsundersøkelser
evalueres

Det er 12 år siden det nåværende systemet for roterende levekårsundersøkelser ble
etablert. Det har skjedd vesentlige endringer siden starten i 1996, både innenfor
paneldelen og tverrsnittsdelen, samt endringer i ressurser og kostnader knyttet til
intervjuundersøkelser og i formidling av statistikk fra levekårsundersøkelsene. I
2009 skal systemet evalueres for å få et grunnlag for å foreslå forbedringer og
endringer i systemet for innsamling av surveybaserte levekårsdata i SSB, som skal
dekke interne og eksterne brukeres behov. Det er et mål at systemet skal være
effektivt og forutsigbart i forhold til ressursbruk. Prosjektet sikter mot å forbedre
og standardisere arbeidsprosesser i produksjonen av surveybasert levekårsstatistikk, for å effektivisere produksjonsprosessene, redusere risiko og bedre
dokumentasjonen.

Evaluering av
forbruksundersøkelsen
fortsetter

Synkende svarprosent og forhold knyttet til kvalitet og brukerbehov er bakgrunnen
for evaluering av forbruksundersøkelsen, som startet i 2008. Det er gjennomført en
brukerundersøkelse og spørreskjemaet er nyprogrammert for 2009. Resultatet hittil
er positiv utvikling i svarprosent, og tilbakemelding fra brukere om at det er et
ønske og behov for forbruksdata som kan fordeles på ulike typer husholdninger.
Evalueringen fortsetter i 2009. Blant tiltakene er analyse av resultatene fra
eksperimentene, utredningen av organiseringen av datafangsten, gjennomgang av
frafallsvektene og danning av utvalget og avviklingen av panelet. Resultatene fra
forbruksundersøkelsen for 2006 - 2008 er planlagt publisert innen slutten av juni
2009. Det er nesten tre måneder tidligere enn før.

Tidsnyttingsundersøkelsen i
2010 forberedes

SSB skal gjennomføre tidsbruksundersøkelsen i 2010. Planleggings- og utviklingsarbeidet vil pågå i 2009, med blant annet en pilotundersøkelse for å bidra til å
kvalitetssikre opplegget for datafangsten i hovedundersøkelsen. Det er også
planlagt fokusgrupper for å kartlegge forhold rundt motivasjon og oppgavebyrde.

Ny statistikk med resultater
fra nasjonale prøver

Utdanningsstatistikk dekker barnehager, grunnopplæring, høyere utdanning og
etter- og videreutdanning. Fra og med avsluttet grunnskole baserer statistikken seg
på individdata. Dette gir grunnlag for statistikk som viser elevenes/studentenes vei
gjennom utdanningssystemet. I 2009 vil det individbaserte statistikkgrunnlaget bli
utvidet med resultater fra nasjonale prøver i grunnskolen. Utdanningsstatistikk er
høyt prioritert i EU og OECD, og i 2009 vil det bli arbeidet med å implementere en
EU-forordningen om statistikk om Livslang læring. Arbeidet med å få på plass
mulige registerkilder for innvandreres utdanning fullført i utlandet vil også bli
prioritert.
Statistikk over arbeid og lønn
Brukerbehovene på dette området er økende både nasjonalt og internasjonalt. Det
stilles krav til mer detaljert statistikk og bedre aktualitet. På flere områder vil
dessuten statistikken fortsatt bygges ut, blant annet med utgangspunkt i registerdata. Forhold som statistikken må ta hensyn til er endringer i arbeidsmarkedet,
økende arbeidsinnvandring og pensjonsreformen.

Utvidet og samordnet
datafangst

Sammen med Skattedirektoratet, NAV og Brønnøysundregistrene starter SSB en
utredning omkring opplegg for samordnet innsamling av data fra arbeidsgivere om
lønn, pensjonspremier og sysselsetting (EDAG). Dette sikter mot forenklinger for
arbeidsgivere og å gi et vesentlig bedre datagrunnlag for etatene. For SSB vil dette
blant annet kunne bety hyppigere og bedre statistikk om sysselsetting og lønn samt
avvikling av egen datafangst om lønn. Det krever et omfattende utrednings- og
utviklingsarbeid og vil trolig først være i drift i 2013. Satsingen har tidligere hatt
forkortelsen EDA og LSA.
Det vil bli utviklet et opplegg for å kunne starte publisering av en kvartalsvis
arbeidstakerstatistikk i 2010. Denne sikter også mot å dekke arbeidstakere på
korttidsopphold i Norge. Et mer omfattende datasett for arbeidspendling og flytting
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mellom nordiske land blir videreført innen rammen av statsoppdraget og i samarbeid med de andre nordiske statistikkbyråer.
Opplegget for kopling av registerdata om arbeidsmarkedet med data om utdanningsaktivitet og kopling til ulike velferdsordninger vil bli revidert.
Statistikk over ledige
stillinger

En EU-forordning om å lage kvartalsvis statistikk over ledige stillinger er vedtatt.
SSB skal levere data fra og med 1. kvartal 2010. Det legges opp til et samarbeid
med NAV om datafangst fordi de har en halvårlig undersøkelse som delvis dekker
samme tema.

Revidert standard for
yrkesgruppering.

Det ble i 2008 vedtatt en revisjon av den internasjonale standard for yrkesgruppering (ISCO 2008). Den skal brukes i neste folketelling, og i rapporteringen
til Eurostat fra og med 2011. Arbeidet med å forberede revisjonen vil starte i 2009.

Lønn og
arbeidskraftskostnader

Lønnsstatistikken skal presenteres med like god aktualitet som tidligere. Den årlige
lønnsstatistikken vil nå ha tall for lederlønn, lønn etter arbeidstid og heltidsekvivalenter fortløpende etter næring. Kvartalsvise lønnsindekser utvides til å
dekke flere næringer og med tall for helseforetakene. Arbeidskraftskostnadsindeksene utvides til å dekke flere næringer i tråd med forordning på området, og
etter ny næringsstandard. Indeksseriene utvides med sesongjusterte tall og indekser
uten bonus.
Det gjennomføres ny arbeidskraftskostnadsundersøkelse for regnskapsåret 2008
med ferdige resultater mot slutten av 2009. Undersøkelsen utvides noe og vil også
danne grunnlag for revisjon av arbeidskraftskostnadsindeksene. Kartlegging av
endringer i pensjonskostnader etter næring siden forrige undersøkelse for regnskapsåret 2004 vil stå sentralt. Ved kopling av informasjon fra terminoppgaven
over grunnlag for arbeidsgiveravgift i skatteregnskapet og lønnssummer i lønns- og
trekkoppgaveregisteret, etableres et datagrunnlag for fremskriving av arbeidsgiveravgiften i tråd med nye regler for arbeidskommune og næring.
Nasjonalregnskap, priser og finansstatistikk
En av de viktigste oppgavene for nasjonalregnskapet de nærmeste årene, er innføring av ny næringsstandard (NACE rev 2). Publisering av nasjonalregnskap etter
ny næringsstandard vil finne sted i november 2011 og dekke både årstall og
kvartalstall, inkludert historiske serier. En hovedutfordring blir å etablere
konsistente tilbakegående tidsserier, og i samarbeid med brukerne må det besluttes
hvor langt tilbake i tid man skal revidere.

Videreføre arbeidet med
hovedrevisjon av
nasjonalregnskapet

I 2009 vil kvartalsvis nasjonalregnskap møte utfordringene med at kortidsstatistikken går over til ny næringsstandard, mens nasjonalregnskapet skal fortsette med
gammel standard fram til og med 2. kvartal 2011. Det er kvalitetsmessige
utfordringer knyttet til konverteringen av nye enheter som det ikke finnes registrert
i gammel standard, i og med at det etableres om lag 40 000- 50 000 nye enheter
hvert år, dvs. om lag 100 000 enheter fram til medio 2011. (Se nærmere om det i
”ny næringsstandard”).
Et annet prioritert område er kvaliteten av nasjonalregnskapstallene. Revisjoner fra
foreløpige til endelige tall vil bli studert med sikte på å forbedre kvaliteten både på
tall som benyttes som input i nasjonalregnskapet, og på bearbeidingen av tallene
som foregår i nasjonalregnskapet.
Arbeidet med å innføre Eurostats anbefalte metoder for deflatering forsetter. De
nye tjenesteprisindeksene tas i bruk etter hvert som de ferdigstilles (se avsnitt om
priser under).
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En svakhet ved det norske nasjonalregnskapet er at finansregnskapet aldri har blitt
fullt bygd ut eller integrert med det løpende nasjonalregnskapet. Finansregnskapet
er den delen av det institusjonelle sektorregnskapet som viser sektorenes finansielle
balanser, finanstransaksjoner og omvurderinger. Etter overtakelsen av finansmarkedsstatistikk fra Norges Bank i 2007, publiserer SSB kvartalsvise finansregnskaper med balanser, transaksjoner og omvurderinger, men disse følger ikke
nasjonalregnskapet publiseringssyklus.
Situasjonen ligger nå godt til rette for å utvikle det norske nasjonalregnskapet til et
helhetlig system. Målet er at et fullt integrert og konsistent finansregnskap for
Norge skal være ferdig innen utgangen av 2011, det vil si samtidig med publiseringen av neste hovedrevisjon av nasjonalregnskapet.

Aktualisere regnskaps- og
finansmarkedsstatistikken i
lys av markedsutviklingen

Flere utviklingstrekk har ført til økt innsats på finansmarkedsstatistikken i SSB.
Dette har sin bakgrunn i blant annet innovasjoner i finansmarkedene, og globalisering med økte kapitalbevegelser over landegrensene, samtidig som de tradisjonelle finansinstitusjonenes rolle som finansielle mellomledd har mistet noe av sin
betydning i forhold til blant annet direkte låneopptak i markedet. Den internasjonale finanskrisen bidrar til å øke kravene til finansmarkedsstatistikk, både
med hensyn til aktualitet og internasjonal sammenliknbarhet. Samtidig viser krisen
kompleksiteten i de markedene som disse statistikkene skal belyse.
Utbyggingsbehovene må dessuten ses i sammenheng med den økte vekten som
blant annet nasjonalregnskapssystemet (SNA/ESA) legger på de institusjonelle
sektorregnskapene, blant annet kvartalsvise institusjonelle sektorregnskaper. På
den bakgrunn kan det bli aktuelt å utvide den kvartalsvise regnskapsstatistikken for
børsnoterte selskaper til også å omfatte et utvalg ikke-børsnoterte foretak. Dette må
avveies nærmere mot oppgavebyrden mv., og om det er mulig å utvide statistikken
gjennom ytterligere utnytting av kilder som ikke bidrar til å øke oppgavebyrden.

Tilpasse statistikkrapporteringen til endringer i
lovgivningen

Utfordringene de nærmeste årene består i hovedsak i å tilpasse statistikkrapporteringen til endringene i finansmarkeds- og regnskapslovgivningen. Blant annet vil
etableringen av en internasjonal regnskapsstandard for små og mellomstore foretak
(IFRS-SME) kunne få følger. I 2009 er det derfor nødvendig å fortsette overvåkningen av utbredelsen av IFRS i norske selskaper. Samtidig er det sentralt å følge
utviklingen i regnskapsregelverket, både nasjonalt og internasjonalt.
Konsekvensene av IFRS for finansielle foretak må også følges opp. Fra høsten
2008 starter dessuten forberedelsene til ny teknisk løsning for ORBOF (Offentlig
regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak), som ble overført fra
Norges Bank i 2007.

Presentere helhetlig
verdipapirstatistikk

Harmonisere statistikk over
internasjonalisering og
globalisering

Statistisk sentralbyrå

Informasjon fra verdipapirmarkedene er vesentlig for å analysere hva som skjer i
økonomien. Det er blant annet viktig å innhente detaljerte opplysninger fra
Verdipapirsentralen, depoter og andre aktører om handel med verdipapirer for å
sikre tilstrekkelig innsikt i disse komplekse markedene. SSB vil bygge opp og
presentere en helhetlig verdipapirmarkedsstatistikk og sikre god kvalitet i
leveransene til andre statistikker som bruker denne som kilde. I den sammenheng
er det igangsatt arbeid for å utvikle en IT-løsning som støtter opp om dette.
Økt internasjonalisering og globalisering stiller statistikksystemene overfor nye
utfordringer. De internasjonale statistikkorganene arbeider for å bygge ut og
harmonisere statistikk som i større grad belyser globaliseringen på en forpliktende
måte. Det foreligger EU-forordninger om blant annet utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel, direkteinvesteringer og virksomheten i flernasjonale
foretak. En EU-forordning om ny europeisk bedriftsregisterforordning er på plass,
der en av utfordringene særlig er knyttet til kartlegginger av konsernrelasjoner over
landegrensene.
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Det er et klart behov for en utfyllende statistisk beskrivelse som viser hele aktiviteten til flernasjonale konsern. Det er behov for data både om hvordan produksjon,
inntekt etc. genereres i multinasjonale konsern, og hvordan disse elementene
fordeles mellom foretak tilhørende samme konsern, og dermed mellom land.
Problemstillingen er tilsvarende for fordringer og gjeld mellom henholdsvis
internasjonale konsern og mellom land.
Etablere IT-løsning for felles
bruk av opplysninger om
eierskap fra aksjonærregisteret.

Flere nye prisindekser i
2009

Mens Skattedirektoratets aksjonærregister er blitt en helt sentral kilde for å kartlegge konsernstrukturene i Norge, er utveksling av informasjon mellom landene
om multinasjonale selskaper nødvendig for å få informasjon om datterselskaper og
tilknyttede selskaper i utlandet. SSB deltar i arbeidet med oppbyggingen av
Eurostats EuroGroup Register (ERG) ved at vi gir informasjon om norske enheter
som er aktuelle for registeret. For å styrke arbeidet med å fange opp de stadig
raskere endringene vil det i 2009 satses sterkere på felles løsninger for populasjonshåndtering gjennom Bedrifts- og foretaksregisteret, samt at det vil bli igangsatt
arbeid for å etablere en IT-løsning for felles bruk av opplysninger om eierskap fra
Skattedirektoratets aksjonærregister.
Arbeidet i 2009 vil følge planene som er lagt for å oppgradere eksisterende og
utvikle ny prisstatistikk for å møte internasjonale krav i EUs korttidsforordning
(1165/98) og Handbook on price and volume measurement in national accounts
(Eurostat 2001). Arbeidet er også motivert av nasjonalregnskapets behov for bedre
prisindekser.
I alt 12 av de 21 planlagte nye tjenesteprisindeksene er nå i ordinær drift. Arbeidet
med de siste 9 er godt i gang, og for noen har datafangsten startet. Planen er å
komme i gang med datafangst for alle i 2009. I løpet av 2010 vil alle indeksene
være i ordinær drift.

Overgang til ny
næringsstandard for
prisindeksene

Vektgrunnlaget for KPI skal
fra 2011 hentes fra NR

Viktig oppgave i arbeidet med alle prisindeksene i 2009 er å gjennomføre overgangen til ny næringsstandard i publiseringene. Det må også beregnes tall for
tjenesteprisindeksene tilbakegående til 1. kvartal 2006 som er kravet i korttidsforordningen.
Konsumprisindeksen (KPI) og harmonisert konsumprisindeks (HKPI) skal gå fra å
bruke forbruksundersøkelsen til å bruke nasjonalregnskapet som primærkilde for
vektberegningene. Et nytt opplegg for vektberegningene skal tas i bruk fra og med
2011. Satsingen på utnyttelse av strekkodedata i KPI videreføres i 2009. Dette fører
både til en forbedret konsumprisindeks og reduserer oppgavebyrden for næringslivet. Hittil er det oppnådd gode løsninger innenfor matvarer og alkoholholdige
drikkevarer. Nye områder som peker seg ut, er apotekvarer, møbler og elektronikk.
De siste årene er utenrikshandelens pris og volumindekser forbedret. Samtidig er
utvalget av importpriser økt i produsentprisindeksen for industrien. I 2009 vil det
bli gjennomført en evaluering av henholdsvis eksport- og importprisindeksene
basert på utenrikshandelsdata og sammenholde disse med eksport- og importprisindeksene fra produsentprisindeksen for industrien med sikte på en sterkere samordning og konsistens. I dette arbeidet skal også behovet fra nasjonalregnskapet
ivaretas.

Redusere sårbarheten i
Kostras IT-systemer
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Kostra er et samordnet system for rapportering og formidling av kommunalstatistikk. Kostra inneholder et omfattende tabellsett med indikatorer basert på
regnskap, tjenester og personell mv. Både statlige etater og kommunene er aktive
brukere av KOSTRA, blant annet i budsjettarbeid og i analyser av driften. De
teknologiske løsningene i KOSTRA er til dels gamle og trenger fornyelse, og i
2009 skal alle tekniske rutiner gjennomgås med sikte på å få samordnet rutinene
mest mulig med de generelle IT-rutinene for skjemaproduksjon, rapportering,
datamottak og revisjon.
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StatRes er et system for utvikling og formidling av statistikk og nøkkeltall om
ressursinnsats, aktiviteter, tjenester, produksjon og resultater for statlig virksomhet.
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som også finansierer deler av arbeidet.
StatRes inneholder foreløpig følgende områder: Statsforvaltningen totalt, universiteter og høgskoler, barnevern, spesialisthelsetjenesten, Jernbaneverket, Toll og
avgift, politi, domstoler og kriminalomsorg. I 2009 vil det bli arbeidet med videreutvikling av statistikk og indikatorer for eksisterende områder, samtidig som
arbeidet med å fase inn følgende nye områder starter: NAV, Statens vegvesen og
Forsvaret. I tillegg vil arbeidet med å komplettere StatRes i bredden med indikatorer for ressursinnsats (regnskap og personelldata) bli videreført.
Næringsstatistikk
Næringsstatistikken har som formål å vise utviklingen i produksjon, produsentpriser, sysselsetting og verdiskapning i de enkelte næringer. Nasjonalregnskapets
behov påvirker i stor grad retningen for utviklingsarbeidet innen næringsstatistikken, men også andre brukerbehov ivaretas. I tillegg til tradisjonell næringsstatistikk utarbeides statistikk over nyetableringer/nedlegginger, forskning- og
utvikling, innovasjon og IKT-bruk. SSB stilles overfor omfattende internasjonale
krav gjennom EUs rådsforordninger om strukturstatistikk og om korttidsstatistikk.
For tilpasning til nye brukerbehov og den økonomiske utviklingen er omfanget av
disse forordningene utvidet gjennom flere runder, og forordninger for nye tema er
vedtatt de siste årene. I 2009 skal arbeidet med å innføre ny næringsstandard i alle
statistikker videreføres.

Ny næringsstandard i
publisering av
korttidsstatistikk i 2009

De første resultatene av arbeidet som er nedlagt for å gå over til en ny og bedre
næringsstandard vil synliggjøres i 2009. Korttidsstatistikkene og arbeidskraftskostnadsindeksen publiseres etter ny standard fra begynnelsen av 2009. Strukturstatistikker og andre årsstatistikker publiseres etter ny og gammel standard for
statistikkåret 2008. Strukturstatistikkene utarbeides og publiseres etter ny standard
også for året 2007, men offentliggjøres ikke før 2008-årgangen er ferdigstilt.
Nasjonalregnskapet publiserer sitt endelige årsregnskap for 2009 sammen med
tilbakegående tidsserier etter ny standard i 2011. Kvartalsvis nasjonalregnskap skal
publisere etter ny standard fra og med 3. kvartal 2011. Folke- og boligtelling 2011
publiseres etter ny standard i 2012.

Utbygging av
Industristatistikken fortsetter

Utbyggingen av industristatistikken fortsetter i 2009 med innhenting av varefordelt
råvareinnsats i hovedsak verkstedsindustrien. Det skal også etableres nye samordnede rutiner for innhenting av varestatistikk for industrien. I 2009 vil arbeidet
med å sikre bedre samsvar mellom korttids- og årsstatistikk for industrien gjennom
endring i revisjons- og analyserutiner fortsette. Det vil også settes i gang arbeid
med å vurdere standardisering av varekurven i produksjonsindeksen for industrien
knyttet opp mot blant annet grupperingene i produksjonsstatistikken for industrien.
Publisering etter ny næringsstandard og kvalitetssikringsarbeid knyttet til dette vil
være en viktig oppgave i 2009 både for korttidsstatistikk og årlig statistikk for
industrien.

Landbrukstelling 2010
forberedes

Forprosjektet ble avsluttet i 2008 med en sluttrapport som presenterer detaljerte
planer for aktivitetene fram mot 2012.
Mesteparten av dataene kan hentes fra administrative registre, både for jordbruksbedriftene og for landbrukseiendommene. Likevel kommer en ikke utenom skjemabasert datafangst fra rundt 45 000 jordbruksbedrifter for å tilfredsstille EØSkravene. Eksempel på informasjon som må samles inn på skjema, er arbeidsinnsats,
tilleggsnæringer og en rekke miljørelaterte spørsmål.
I 2009 blir det en hovedoppgave å avslutte og dokumentere arbeidet med kartlegging og kvalitetssikring av aktuelle administrative datakilder.

Statistisk sentralbyrå

13

Virksomhetsplan 2009 – Satsinger og prioriteringer

Planer og meldinger 2009/5

En annen oppgave i 2009 blir å teste opplegget for skjematellingen i en prøveundersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen skal gjennomgås, og forslag til
eventuelle endringer skal legges fram i løpet av året.
Statistikk for tjenesteytende
virksomhet

De tjenesteytende virksomhetene utgjør en stadig større del av norsk økonomi.
Strukturelle endringer i handel og tjenesteyting de siste årene har gitt økt etterspørsel etter statistikk som viser omfanget av handel over Internett, bruk av
utenlandsk/innleid arbeidskraft og franchising. I mange tilfeller etterspørres
statistikk på tvers av etablerte standarder, blant annet for butikkjeder, kjøpesenter
og egendefinerte bransjer.
Strukturstatistikkene dekker etter hvert de fleste næringer. I forbindelse med
overgangen til ny næringsstandard skal det vurderes å inkludere næringsområder
som strukturstatistikken fortsatt ikke dekker. Aktualiteten for tjenestenæringene
skal søkes forbedret i forbindelse med arbeidet med mer samordnede produksjonsog publiseringsrutiner for strukturstatistikkene.
I 2009 skal det vurderes om det skal gjennomføres nye avanseundersøkelser for
detaljhandel og engroshandel. Det skal gjennomføres et forprosjekt tidlig i 2009.
På bakgrunn av resultatene fra forprosjektet vil det bli bestemt om det skal
gjennomføres avanseundersøkelser.

Utbygging av
samferdselsstatistikken
fortsetter

I flere offentlige utredninger de seneste årene er det påpekt store mangler i
statistikkgrunnlaget både innen vei- og sjøtransport. I 2007 og 2008 ble det
igangsatt flere utviklingsprosjekter som vil bedre statistikkgrunnlaget vesentlig,
særlig på godssiden. I 2009 vil resultatene fra en ny undersøkelse om små godsbiler
bli publisert, som kommer i tillegg til lastebilundersøkelsen. I 2009 fullføres et
utviklingsprosjekt knyttet til å etablere en database over årlige kjørelengder basert
på registerdata fra periodiske kjøretøykontroller. Dette vil blant annet forbedre
grunnlaget for å beregne miljøvirkninger av veitrafikken. I 2009 starter arbeidet
med hovedprosjektet for å kartlegge innenlandske varestrømmer fra produsent til
forbruker innen industri- og engrosnæringene. Resultatene vil bli publisert i 2010,
og vil særlig komme til nytte i godstransportmodellene som ligger til grunn for
mange av prognosene i Nasjonal transportplan. En tilsvarende undersøkelse for
sjøtransport, godsstrømmer langs kysten gjennomføres i første kvartal 2009.
Kollektivtransportundersøkelsen er nå i løpende drift både på årlig og kvartalsvis
basis, og omfatter persontransport med buss, båtruter, t-bane, trikk og jernbane. I
2009 vil data fra undersøkelsen bli supplert med en ny løpende kvartalsvis
undersøkelse for drosjenæringen, basert på tredjepartsinnhenting av data fra
drosjesentralene.
Statistikkdekningen er svak for personbiler, som er den mest utbredte transportformen. Statistikksystemet Innenlandske transportytelser som utarbeides i samarbeid med Transportøkonomisk institutt, gir en samlet framstilling av person- og
godstransporten for alle transportformene. Regnskapet gir god oversikt over
mangelfullt datagrunnlag og eventuelle svakheter i kvaliteten på statistikkene. Som
del av arbeidet med regnskapet i 2009, vil de viktigste manglene innen person- og
godstransportstatistikken bli utredet.
I forbindelse med Oslo-gruppens arbeid med revisjon av FNs manualer for energistatistikk, har det blitt identifisert behov knyttet til energistatistikken som blant
annet setter krav til grunnlagsdata fra transportstatistikken. En kartlegging av
mangler i datagrunnlaget er startet. I 2009 vil de første resultatene fra denne
satsingen bli publisert. Arbeidet med å forbedre datagrunnlaget fra transportsektoren for å øke kvaliteten i det statistiske system over tilgang og forbruk av
energi vil fortsette i 2009.
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FOSS-satsingen (se også 2.5) om samordning av strukturstatistikk for industri,
bygge- og anleggsvirksomhet og tjenesteytende næringer fortsetter i 2009. Nye
revisjonsrutiner skal tas i bruk. I revisjonen av data for 2008 vil det bli innført mer
selektiv revisjon, også med automatiske opprettinger av feil der dette er hensiktsmessig. Med nye revisjonsrutiner sammen med nye prediksjonsrutiner i ISEEløsningen vil det i arbeidet med strukturstatistikkene bli lagt større vekt på
oppretting av feil i data som er av vesentlig betydning for publiserte tall. Det er
også et mål å få til en samordnet utvalgstrekking for 2008-statistikkene ved bruk av
de nye applikasjonene som utvikles i FOSS-prosjektet om samordning av utvalg.
Publiserings og rapporteringsrutinene skal konsolideres i større grad. Arbeidet med
å samordne rutinene for produksjon, rapportering og publisering av strukturstatistikkene skal bidra til å øke kvaliteten på statistikkene i 2009 og gi brukerne et
mer oversiktlig bilde av strukturstatistikk for norsk næringsliv.

Strukturstatistikk for
utenlandskontrollerte
foretak (inngående FATS)

Fra august 2009 vil det for første gang bli obligatorisk å rapportere inngående
FATS-statistikk til Eurostat (da for året 2007). I 2009 vil det derfor bli arbeidet
med å integrere produksjonen av inngående FATS i FOSS-prosjektet om samordning av strukturstatistikk. Det skal blant annet etableres gode rutiner for
publisering og rapportering av inngående FATS som en del av den ordinære
produksjonen av strukturstatistikk, og det skal jobbes med å ta direkte i bruke
Bedrifts- og foretaksregisteret i arbeidet med å identifisere hvilke foretak som er
utenlandskontrollerte og hvilket land som kontrollerer foretakene i siste ledd. I
2009 skal det også jobbes med å bedre datagrunnlaget for energinæringene ved
utarbeidingen av inngående FATS.

Bedret mikrodatagrunnlag
og samordning mellom IKTog FoU- og innovasjonsstatistikk

I 2009 skal det på nytt gjennomføres en felles FoU- og innovasjonsundersøkelse
for næringslivet.. Ved overgang til ny næringsstandard vil det bli vurdert å ta inn
enkelte tjenesteytende næringer som i dag ikke dekkes.
Forskere og internasjonale organisasjoner, som blant annet OECD, er i økende grad
opptatt av å analysere virkninger av FoU og innovasjon på produktivitet og økonomisk vekst, og også virkninger av IKT. I tråd med brukerbehovene vil SSB i 2009
arbeide med å samordne utvalg for å bedre mikrodatagrunnlaget for analyse og
forskning innenfor IKT- FoU- og innovasjonsstastistikk og for å bedre presentasjonen av statistikken på området. Samordning vil redusere oppgavebyrden.

Miljøstatistikk; ny strategi
skal utarbeides

Miljø- og energistatistikk
Det skal utarbeides en ny strategi for arbeidet med miljøstatistikk. Den løpende
statistikken vil fortsette i 2009.
Indikatorer for bærekraftig utvikling er et prioritert område for SSB. I 2009 vil det
bli utarbeidet en ny utgave av rapporten etter om lag samme mønster som før.
Publikasjonen Naturressurser og miljø planlegges lagt om. I 2009 vil bare miniheftet Veiviser til miljøfakta bli utgitt.
Arbeidet med utslipp til luft er høyt prioritert. SSB vil videreføre arbeidet for
samordning av energiregnskap og nasjonalregnskap, ved også å inkludere utslippsregnskap.
En planlagt undersøkelse av industriavfall vil bli samordnet med industriens
egenrapportering til SFT. Nyvinninger med bruk av kunderegisterinnhenting for
avfall vil kunne erstatte betydelige deler av skjemainnhentingen i avfallshåndteringsundersøkelsen.

Arealbruksstatistikk for
Norges skal etableres

Statistisk sentralbyrå

Det tas sikte på å etablere en arealbruksstatistikk for Norge, basert på en omforent
nasjonal arealbruksklassifikasjon som vil bli etablert tidlig i 2009. En kommunal
tiltaksdatabase kan bety en vesentlig kvalitetshevning av Kostra-rapporteringen fra
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kommunene, mindre oppgavebyrde og en mer presis statistikk som kan integreres
bedre med arealbruksstatistikken og strandsonestatistikken.
NAMEA-regnskapene (National Account Matrix including Environmental
Accounts) skal utvides med miljørelaterte skatter. I tillegg er det under etablering
statistikk over miljøvernutgifter i oljevirksomheten. Det vil bli vurdert om og
hvordan ny statistikk for handel med utslippsrettigheter kan etableres.
Energistatistikk: flere nye
undersøkelser skal
gjennomføres i 2009

Innenfor energistatistikken vil det i 2009 bli gjennomført nye undersøkelser for å
styrke informasjonen om bruk av energi. Dette gjelder undersøkelse om energibruk
i husholdningene, gjennomført som tilleggsundersøkelse til Forbruksundersøkelsen. Basert på en pilotundersøkelse i 2008 vil det bli gjennomført en hovedundersøkelse om energibruk i bygninger for tjenesteytende virksomhet. Hovedresultater vil bli publisert høsten 2009. Undersøkelsen vil også gi grunnlag for
beregninger av energiforbruk etter næringsgrupper for tjenesteytende virksomhet,
og dermed også bidra til kvalitetssikring av energiregnskap - og balanse. For
elektrisitet vil informasjon om forbruk etter næring også bli styrket ved at energiverkene skal rapportere etter en mer detaljert næringsgruppering.
En utredning som er gjennomført for bedret samordning av energiregnskap og
nasjonalregnskap vil i 2009 gi grunnlag for tiltak, i første omgang knyttet til bedre
samordning av kildebruk og bedre beregningsarbeid. IT-løsningen for produksjon
av energibalanse - og regnskap skal legges om for å effektivisere produksjonen og
den internasjonale rapporteringen. Arbeidet i Oslo-gruppa for energistatistikk skal i
2009 bidra til at forslag til revidert FN manual nærmer seg sluttføring.
Svalbardstatistikk
Arbeidet med å beskrive Svalbardsamfunnet gjennom egne undersøkelser for å
belyse både økonomiske og sosiale forhold, inkludert miljøsituasjonen, videreføres.
SSB ser det som en prioritert oppgave å utvikle sammenlignbar statistikk som kan
gi sentrale og lokale myndigheter bedre beslutningsgrunnlag. Styrkingen av
statistikk om Svalbard sees også i forhold til Riksrevisjonens undersøkelse av
forvaltningen av Svalbard (dokument nr. 3:8 (2006-2007)) der det pekes på
mangelfull statistikk om samfunnsutviklingen på Svalbard. Det er i 2008 opprettet
et rådgivende utvalg for Svalbardstatistikk for å ivareta brukernes behov for
statistikk. Utvalget vil ha årlige møter der sentrale og lokale myndigheter er
invitert. For å sikre et godt nok populasjonsgrunnlag arbeider SSB sammen med
Justisdepartementet og NHD for innføringen av Enhetsregister- og Foretaksregisterlovene på Svalbard.
I 2009 vil det publiseres ny befolkningsstatistikk for Svalbard, der datagrunnlaget
baseres på det oppgraderte befolkningsregisteret for Svalbard. Det skal også
etableres ny næringsstatistikk for Svalbard, og boka Dette er Svalbard skal utgis.

2.2. Forskning av høy kvalitet
Skatteanalyser og offentlig
økonomi

Skattemodellene oppdateres og stilles til disposisjon for forvaltningen. Tjenester
overfor partiene på Stortinget opprettholdes. Analyser av fordelingsvirkninger
fortsetter. I tillegg prioriteres analyser av bedrifters respons på skatteendringer og
resultatmåling i offentlig sektor.

Ressurs- og miljøøkonomi

Studier av husholdningenes tilpasning av energibruk ved variasjoner i priser og
analyser av hvordan spotprisen påvirker forbruket, sluttbrukerprisene og alminnelig
forsyning både på kort sikt og på litt lengre sikt prioriteres fortsatt. Analyser av
klimapolitikk og ulike virkemidler i politikken fortsetter. I hovedsak vil dette være
oppdragsfinansiert i 2009. Rutiner for koblingen mellom energi- og miljøforhold
og makromodellene skal oppdateres og kvalitetssikres. Det legges vekt på analyser
av betydningen av teknologiske endringer for energibruk og miljø.
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Makromodellene oppdateres og samarbeidet med brukerne opprettholdes. Arbeidet
med konjunkturrapporter og prognoser videreføres og evalueres, blant annet på
bakgrunn av finanskrisen. Modellutviklingen vil dels fokusere på analyser av
husholdningenes tilpasning og dels av hvordan endringer i FoU og arbeidskraftens
sammensetning påvirker økonomien. Helhetlige makroøkonomiske analyser av
hvordan realøkonomi og statsfinanser påvirkes av langsiktige endringer i
demografi, pensjonssystem og skatteregler fortsetter.
Atferdsanalyser basert på SSBs mikrodata for personer og bedrifter fortsetter.
Analysene omfatter studier av arbeidstilbud, overgang trygd og arbeid og
evalueringer av politikktiltak. Det fokusere på analyser i tilknytning til Statres,
prisindekser (bl.a. boligpriser), økonomiske effekter av IKT og utdanning.
Analyser av utdanningsøkonomiske problemstillinger fortsetter.

Analyser av
befolkningsutviklingen

Analyser som kan gi økt innsikt i befolkningsutviklingen videreføres og styrkes.
En sterkere satsing på dødelighetsforskning er viktig for befolkningsframskrivingene. Sammen med analyser av migrasjon og særlig innvandring, er dette viktig
for SSB's rolle som leverandør av befolkningsprognoser og analyser i forbindelse
med pensjonsreformen. Ny befolkningsfremskriving vil bli publisert i juni 2009.

Levekårsforskning

Analyser av familie- og husholdsstruktur, familierelasjoner og forhold mellom
familie- og arbeidsliv vil fortsette. Både survey- og registerdata vil bli benyttet.
Forskning basert på data fra Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG-)undersøkelsen
prioriteres.

Statistiske metoder

Et nytt forskningsprosjekt for registerbasert statistikk vil starte i 2009. Det
langsiktige målet er å utvikle et teoretisk statistisk rammeverk. I 2009 vil
forskningen dreie seg om fire temaer: enhetsfeil, mikrodata for analyse, imputering
i registre og modellbasert detaljert statistikk. Forskningsaktiviteten om statistiske
metoder konsentrerer seg videre i 2009 om studier av imputeringsmetoder,
prediksjonsbasert estimering og variansestimering.

2.3. Fornøyde brukere og motiverte oppgavegivere
Nye ssb.no er et prioritert
område
Nytt brukergrensesnitt

Nye publiseringssystemer

Nye tjenester for vid
spredning

Formidling
Prosjektet ble opprettet våren 2007 og vil være i prosjektfase fram til første halvår
2010. Nye ssb.no har i hovedsak tre ambisjoner:
Etablere ny design og nytt grafisk brukergrensesnitt for ssb.no herunder revidert
struktur og nye sidetyper for innhold.
Utvikle nye brukervennlige publiseringssystemer med publiseringsrutiner der
fagseksjonene i større grad kan tilrettelegge eget innhold.
Utvikle tjenester og funksjonalitet for distribuerte informasjonsobjekter, slik at
innholdet blir gjort tilgjengelig der brukeren er.
SSB har satt i gang arbeid med å digitalisere SSBs publikasjoner til en elektronisk
gjenfinnbar form. Totalt er det ca 21 000 publikasjoner som skal digitaliseres.
Prosjektet går over flere år og skal være avsluttet i god tid før 200-årsjubileet for
Grunnloven i 2014. Hovedtyngden av digitaliseringen foregår i perioden 2009 –
2012. Digitaliseringen skal gjennomføres med SSBs interne ressurser og fra 2009
er det behov for ca 10 årsverk som rekrutteres fra hele organisasjonen.

Digitaliseringsprosjektets
mål i 2009

Statistisk sentralbyrå

• Rekruttere internt riktig personale til å fylle 10 årsverk til produksjonsprosessen
i 2009
• Tilrettelegge og starte arbeidet med skanning i stor skala
• Digitalisere ¼ av samlingen.
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Etterspørselen etter mikrodata til bruk i forskning øker, og gjelder både koplede
mikrodata fra administrative registre, og individdata fra SSBs intervjuundersøkelser. Anonymiserte surveydata blir i hovedsak distribuert til studenter og
forskere via Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD). I senere år har det
også vært økende pågang for å få tilgang til avidentifiserte mikrodata fra registre til
forskningsformål.
Arbeidet med å utvikle
infrastrukur for mikrodata
intensiveres i 2009

Hovedmål i
datafangstarbeidet

Det skal arbeides videre med å utvikle en hensiktsmessig infrastruktur for mikrodatatjenester i SSB. Arbeidet i 2009 vil bygge på rapportene fra tre delprosjekter
som ble gjennomført i regi av FOSS prosjektet og sluttført i 2008. Videre strategisk
satsing på feltet og den konkrete prioriteringen av arbeidet vil bli bestemt tidlig i
2009.
Datafangst
Datafangstarbeidet er styrket gjennom etablering av en egen avdeling. Datafangstarbeide har følgende hovedmål:
• redusere oppgavebelastningen
• tilrettelegge innsamlingsmetodene etter behovene som oppgavegiverne har
• motivere oppgavegiverne ved å synliggjøre formål med statistikken og nytten
av å bidra til datainnsamlingen
• styrke arbeidet for en optimal utnytting av informasjon som allerede er
tilgjengelig
• videreutvikle en velfungerende svar- og rettledningstjeneste

Samordning av utvalg

Det arbeides videre med å etablere samordnet utvalgstrekking, som vil gi bedre
fordeling av oppgavebelastningen over tid. Et viktig tiltak er å ta i bruk Altinn som
kommunikasjonskanal med oppgavegiverne i denne datafangsten.

Videre satsing på Altinn

SSB deltar aktivt i arbeidet med å legge til rette for elektronisk samhandling i
offentlig sektor, blant annet gjennom utformingen av felles, overordnet IKT
arkitektur. For SSB er disse samhandlingstiltakene viktige, og utgjør en
forutsetning for å redusere belastningen ved innrapportering til statistikken
gjennom enklere og mer effektiv gjenbruk av informasjon, eller deling av
informasjon mellom etater i felles innrapportering. SSB vurderer oppgraderingen
av Altinn, slik den er beskrevet i Altinn II prosjektet, som et betydningsfullt skritt i
retning av bedre samhandling, og derved en mer brukerorientert offentlig sektor.

Redusert bruk av
papirskjema

Det er satt i gang arbeid som reduserer omfanget av papirskjema, og som bidrar til
mer elektronisk håndtering av innsamlet informasjon i dataklargjøringsprosessene.
Det er forventet en høy andel elektronisk innrapportering fra næringslivet i 2009.

2.4. Samarbeid for bedre statistikk
SSB skal delta aktivt i
Registerforum i 2009

Nasjonalt samarbeid
Registerforum i Norge ble etablert i 2004. Deltakere er topplederne i de sentrale
registeretatene. Forumet drøfter saker av prinsipiell og strategisk betydning. SSB
anser forumet som viktig for å sikre registersamspill og legge forholdene best
mulig til rette for gjenbruk av data.
SSB samarbeider aktivt med flere andre offentlige etater for å effektivisere og
samordne rapporteringen til offentlige myndigheter. Spesielt skal nevnes arbeidet
med EDAG - Elektronisk dialog med arbeidsgivere – som innebærer samordnet
innsamling av data fra arbeidsgivere om lønn, pensjonspremier og sysselsetting.

Ny arbeidsdeling mellom
BR, NAV, Aa-registeret og
SSB skal iverksettes
18

Det er et aktivt samarbeid mellom de tilknyttede registrene i Enhetsregisteret. I
2009 vil den nye arbeidsdelingen mellom Brønnøysundregistrene, NAV, Aaregisteret og SSB bli iverksatt. Endringen er knyttet til kontrollansvar for yrke,
Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 2009/5

Virksomhetsplan 2009 – Satsinger og prioriteringer

enhetshåndteringen for små foretak i privat sektor og kvalitetssikring av struktur og
fordeling av ansatte i mindre flerbedriftsforetak. Omleggingen innebærer at SSB
kan legge mer vekt på makroanlagt kvalitetsarbeid og mindre på håndtering av
enkeltenheter. Også planene for å trekke Skattedirektoratet med i arbeidet med
kvalitetssikring av næringskodene settes i verk i 2009.
Samarbeidet om offisiell
statistikk fortsetter

Elektronisk samhandling:
SSB skal øke aktiviteten i
forhold til Altinn

Statistikkrådet er et redskap for å koordinere produksjonen av norsk offisiell
statistikk for å sikre og forbedre kvaliteten i denne. Rådet omfatter 24 statistikkprodusenter. Nye EU-forordninger setter krav også til andre statistikkprodusenter
enn SSB. I 2008 ble det gjennomført en gjennomgang av produksjonsrutinene hos
syv av medlemmene i rådet hvorav fire leverer statistikk direkte til Eurostat.
Arbeidet i Statistikkrådet med tiltak for kvalitetsforbedring som krav til offisiell
statistikk og felles kompetanseutvikling fortsetter.
Som nevnt i kapittel 2.3, skal SSB delta aktivt i utviklingen av Altinn II. Intern
organisering av ansvar og roller i arbeidet med Altinn og Idun skal tydeliggjøres.
Både SSBs IT og statistikkvirksomhet skal delta mer aktivt i Altinns fagsystemsamlinger og i direkte kontakt med sentrale leverandører.
SSBs deltakelse i e-forvaltningssamarbeidet skal styrkes. Det forventes mer
omfattende og tydeligere krav til samhandling internt i forvaltningen, og SSB må
fortsatt arbeide for å tilpasse egen databehandling og IT-arkitektur til felleskravene
for offentlig sektor. SSB deltar særlig i arbeidet med innholdsstandardisering og
arkitekturutforming.

Semicolonprosjektet

SSB deltar i Semicolonprosjektet som er delfinansiert av Norges forskningsråd,
med blant andre Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet og Helsedirektoratet
blant deltakerne fra forvaltningen. Formålet med prosjektet er å utforme og teste ut
tiltak som kan bidra til økt samhandling i offentlig sektor og, som et resultat av det,
mellom offentlig og privat sektor. Prosjektet ønsker blant annet å etablere
kompatible begrepsapparater, utforme modeller som letter arbeidet med å utveksle
og forstå data, samt forenkle samspillet i bruk av etatsspesifikke metoder og
verktøy.

Samarbeidet om
opplysninger for finansielle
foretak

Samarbeidet mellom Kredittilsynet, Norges Bank og SSB om oppgaveinnhenting
fra finansielle foretak går langt tilbake i tid. Etter overføringen av Statistikkavdelingen i Norges Bank til SSB i 2007, har SSB ansvaret for å innhente tilsynsog regnskapsopplysninger for alle typer av finansielle foretak, mens Kredittilsynet
innhenter opplysninger knyttet til regelverket for kapitaldekning. I samarbeidet har
SSB ansvaret for felles databaseløsninger, og SSB publiserer offisiell regnskapsstatistikk for blant annet banker og finansieringsforetak, livs- og skadeforsikringsselskaper samt kommunale og private pensjonskasser på bakgrunn av disse
opplysningene. I 2009 skal det inngås nye samarbeidsavtaler mellom Kredittilsynet
og SSB vedrørende tilsyns- og statistikkrapporteringer fra forsikringsselskaper og
pensjonskasser.

Statistikken tilpasses nye
rettsakter

EØS-samarbeidet
Både for brukere i Norge og andre land er det nødvendig at statistikken er internasjonalt sammenlignbar. SSB forholder seg til mer enn 210 rettsakter om
statistikk innenfor rammene av EØS-samarbeidet, og oppfylling av disse kravene
legger beslag på en stadig større andel av SSBs ressurser.
Flere nye rettsakter som allerede er vedtatt eller er i ferd med å bli vedtatt, vil stille
SSB overfor nye utfordringer i de nærmeste årene. Dette gjelder særlig:
• Ny forordning om konjunkturstatistikk som fastsetter nytt detaljeringsnivå, og
referanseperiode i henhold til ny standard for næringsgruppering NACE.
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• Ny næringsstandard (NACE Rev. 2) krever betydelig tilpasning på flere
statistikkområder.
• Statistikk over inntekt og levekår (EU-SILC).
• Integrert statistikk om sosial omsorg (ESSPROS) innebærer krav om mer
detaljert rapportering på flere områder.
• Statistikk om foretak med utenlandske eierinteresser (FATS).
• Nytt og felles rammeverk for bedriftsregister for statistiske formål krever
ressurser for blant annet kartlegging og ajourhold av konsernrelasjoner og
multinasjonale foretak.
• Statistikk om utdanning og livslang læring.
• Ny statistikk om migrasjon.
• Ny forordning om helse og sikkerhet på arbeidsplassen.
• Ny forordning for statistikk over ledige stillinger.
• Ny forordning om landbrukstellinger.
• Ny forordning om statistikk over foretaksstrukturer stiller krav til økt
detaljeringsgrad i statistikken over produksjonen i tjenestenæringene og til ny
statistikk for foretaksdemografi.
For SSB er det viktig å balansere hensynet til behov for ny statistikk med å sikre
statistikk av høy kvalitet. Samtidig står hensynet til oppgavegiverne sentralt, og
nasjonale og internasjonale anstrengelser for å begrense oppgavebyrden vil bli
videreført.
SSB vil fortsatt ha en aktiv rolle når det gjelder kompetansebygging på europeisk
plan. Den reviderte protokoll 30 til EØS-avtalen vil fra 2009 forutsette at SSB
fortsatt løpende sørger for å utplassere fire nasjonale eksperter i Eurostat. SSB vil
dessuten fortsette å både gjennomføre og delta på kurs innenfor rammen av
europeisk statistisk samarbeid.
20. juni 2008 vedtok Finansdepartementet forskrift om gjennomføring av EØSrettsakter om europeisk statistikk. SSB vil i 2009 bidra til nødvendig gjennomføring av nye forordninger i forskriften.
Annet internasjonalt samarbeid
Arbeidet i forhold til andre internasjonale organer som FN, OECD, IMF, ILO og på
nordisk plan følges opp når det gjelder dataleveranser og møtedeltagelse.
Oslogruppen for
energistatistikk

International Comparison
Program (ICP) - Friends of
the Chair (FOC)

Institusjonsbygging og
samarbeid
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Gruppen er opprettet av FNs statistikkommisjon, og har som hovedoppgave å
revidere FNs manualer for energistatistikk. Revisjon av manualene sluttføres i
2010.
Prosjektet videreføres i 2009. SSB ved Øystein Olsen sitter i interimsstyret som FN
har oppnevnt. Viktige oppgaver for styret er på kort sikt knyttet til strategi for
brukerkontakt, finansiering og rekruttering av ny leder for Global Office.
Organiseringen av ICP-arbeidet, herunder samarbeidet med andre internasjonale
organisasjoner (Eurostat/OECD), er viktige tema på dagsorden. ICP-prosjektet har
2011 som neste referanseår. Styret har for 2009 initiert utredningsarbeider knyttet
til sentrale metodespørsmål. SSB vil bli direkte involvert i dette arbeidet.
Internasjonalt utviklingssamarbeid
Innsatsen knyttet til institusjonsbygging/samarbeid med søsterorganisasjoner innen
statistikkproduksjon og samfunnsplanlegging vil bli videreført. Dette gjelder i
Norges utviklingssamarbeidsland i dag med land i Afrika, og i økende grad mot
Statistisk sentralbyrå
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andre land med overgangsøkonomi. Virksomheten innen internasjonalt samarbeid
planlegges med rundt 20 årsverk framover. Hovedmålet er å gi faglig bistand til
land i sør/utviklingsland og land i Øst-Europa, og til norsk bistandsforvaltning.
Virksomheten er finansiert ved markedsoppdrag.

2.5. Kvalitet i alle ledd
Produksjonsvolum

Mål for aktualiteten i 2009

Løpende produksjon
Produksjonsvolumet, målt i antall statistikkfrigivninger, skal minst tilsvare nivået i
2007 på 977 frigivinger.
Aktualiteten måles i antall uker etter periodens utløp.
Månedsstatistikk - 3,2 uker eller bedre
Kvartalsstatistikken - bedre enn 9,7 uker
Årsstatistikken - bedre enn 38,3 uker

Mål for punktligheten i 2009

Punktligheten måler avvik i forhold til forhåndsannonsert publiseringstidspunkt.
Avviket skal være lavere enn 10 prosent

Mål for svarprosenter i 2009

Undersøkelser med oppgaveplikt: minst 95 prosent
Undersøkelser som er frivillige: bedre enn 73 prosent

Mål for oppgavebyrde i
2009
Mål for elektronisk
innrapportering i 2009

FOSS prosjektene
gjennomføres i henhold til
planene

Oppavebyrden måles i antall årsverk. For undersøkelser rettet mot næringslivet
skal oppgavebyrden være lavere enn 108 årsverk.
Måles i prosent. Andelen skal være høyere enn 48 prosent.
Utviklingsoppgaver
FOSS (FOrbedring og Standardisering av Statistikkproduksjonen) videreføres etter
malen som ble utviklet i 2008. Igangsatte prosjekter skal fullføres. Det gjelder blant
annet nytt system for intervjuvirksomheten (SIV), samordning av utvalg, sjekklister for datafangst (inkludert registre), prosjekter knyttet til mikrodata og metadata, innføring av digitale eiendomskart, kvalitetsindikatorer og utvikling av
systemer for brukerhåndtering. Prioriterte nye prosjekter i 2009 er utvikling av ITog informasjonsarkitektur, samordning av Kostra, Idun og Altinn, felles mottaksdatabase, ISEE-register, prosjekter som følger opp overordnet plan for arbeidet
med mikrodata og videre utvikling av metadataløsninger. Spørsmål om å innføre
kvalitetsledelsessystemet EFQM vil bli vurdert i 2009.

Porteføljestyring innføres

I 2009 vil arbeidet med FOSS samkjøres med arbeidet med å etablere porteføljeforvaltning. Alle (større) prosjekter skal inngå og prioriteres, også i forhold til
forvaltningsoppgaver. Elementer til porteføljestyring finnes allerede med utgangspunkt i koordineringen av FOSS, kvalitetsarbeidet forøvrig og arbeidet med
styringsinformasjon, planlegging og plansystemer.

Kvalitetsgjennomgangen
følges opp

Kvalitetsgjennomgangen i 2008, basert på Eurostats selvevalueringsskjema,
resulterte i forslag til endringer som allerede er gjennomført eller er i ferd med å bli
gjennomført, og prosjekter som vil bli igangsatt i 2009.
Igangsatte prosjekter i FOSS som bygger på kvalitetsgjennomgangen:
• Sjekklisten som er utarbeidet i prosjektet ”Prosessinformasjon for datafangsten”
er utarbeidet i 2008, og vil bli tatt i bruk i 2009.
• System for brukeroppfølging er igangsatt i 2008, og vil bli fullført i 2009.
Systematisering av brukerkontakten, kartlegging av hvilke kontroller registerførerne utfører på datamateriale, forbedring av dokumentasjonen, innføring av
maskinelle inngangskontroller av rådata er områder som vil bli fulgt opp.
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Arbeidet med statistiske metoder er sentralt i alt kvalitetsarbeid. Metodestatistisk
støtte og rådgivning vil fortsette i samme omfang som tidligere.
Metadata integreres i
produksjonsrutinene

Administrasjon av statistiske
populasjoner

Metadataarbeidet skal bli en mer integrert del av statistikkproduksjonen ved at
dokumentasjon skal inngå i godkjenningsrutinene knyttet til nye skjema og nye
statistikker.
Arbeidet med å se de statistiske basispopulasjonene i sammenheng fortsetter i 2009
for å sikre best mulig grunnlag for utarbeiding av offisiell statistikk. Sammenheng
på mikronivå vektlegges spesielt for å sikre kvaliteten i registerbasert statistikk. En
hovedmålsetting er at framtidige folketellinger kan gjennomføres uten egen
datainnhenting. I 2009 fortsetter derfor arbeidet med fullstendig å registerbasere
informasjon om bohusholdninger.
Arbeidet med å tilrettelegge register om arbeidsforhold/ansatte som et fjerde
basisregister videreføres.
Arbeidet med å implementere utenlandsdimensjonen i bedrifts- og foretaksregisteret videreføres. Det samme gjelder arbeidet med utveksling av informasjon
mellom landene om multinasjonale selskaper for å få oversikt om datterselskaper
og tilnyttede selskaper i utlandet.
Arbeidet med å kvalitetssikre næringskodene i BoF etter innføringen av ny
næringsstandard videreføres.
Arbeidet med å motta og tilrettelegge digitale eiendomskart (DEK) som en del av
Matrikkelleveransen sluttføres i 2009.
Rapporten fra forprosjektet i 2008 viser at det er et stort behov for å kombinere
data og kart ved å ta i bruk geografiske informasjonssystemer (GIS) i SSB. GIS
som satsningsområde er derfor både riktig og nødvendig i forhold til behov for
statistikk, kvalitetssikring, analyser og presentasjon. Det er viktig å ha digitale
eiendomskart på plass til bruk i landbrukstelling 2010 og Folke- og boligtelling
2011. I tillegg åpner GIS for nye statistikker uten å belaste SSBs oppgavegivere
ytterligere og gjelder blant annet boligstatistikk, samferdsel, bedriftsstatistikk,
pendling og arbeidsreiser.
I 2009 skal det etableres en geodatabase med digitale eiendomskart som pilot samt
utarbeides en plan for den videre utbyggingen og bruken av geodata i SSB. Dette
omfatter blant annet samarbeid og koordinering, behov knyttet til oppdatering,
kvalitetssikring, dokumentasjon, arealavgresninger samt å etablere egne SSBversjoner etter mal av populasjonsmodellen.

Mål for IT infrastruktur

IT infrastrukturen i SSB skal både driftes daglig og utvikles videre.
I 2009 planlegges følgende leveranser av infrastrukturløsninger og tjenester:
• Design og implementering av infrastrukturen til ”Valg 2009”
• Bidrag til FOSS prosjektene: SIV og Geodatabase.
• Bidrag til nye ssb.no
• Utvikling av nytt system for verdipapirsystem og felles mottakssystem for data
• Samle all IT infrastruktur i SSB Kongsvinger: Ett datasenter
• Gjennomføre prosjektet Sikker infrastruktur. Målet er å etablere en
brukervennlig løsning hvor de ansatte kan arbeide med sensitive data samtidig
som de har tilgang til e-post.
• Sluttføre flytting av løsninger fra Alpha-servere til Linux.
• Sluttføre utrulling av Windows XP/Citrix tynnklientløsning til alle seksjoner
• Etablere Oracle-managementverktøy på tvers av alle soner
• Lage en overordnet strategi for nettverksdesign
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Økt kvalitet, både i statistikkproduksjon og forskning, forutsetter medarbeider med
riktig kompetanse. I 2009 skal SSB særlig oppnå resultater i forhold til følgende
mål:
• Styrket ledelse ved å gjennomføre et lederopplæringsprogram
• Mer målrettet og riktig rekruttering som både gjør SSB til en attraktiv
arbeidsplass og som sikrer at SSB rekrutterer personer med kompetanse
tilpasset framtidens behov og bidrar til å redusere turnover.
• Øke intern mobilitet for å stimulere læring og utvikling og legge grunnlaget for
endrete arbeidsformer.
• Bedre opplegg for kartlegging av kompetansebehov og planlegging av
opplæringstilbud.

2.6. Administrasjon og økonomistyring
Videreføre systemer og
løsninger i samarbeid med
SSØ prioriteres

SSØ leverer Agresso som økonomisystem til SSB, og det er inngått en delserviceavtale på tjenestene. I 2009 vil SSB prioritere en videreutvikling av systemer og
løsninger i samarbeid med SSØ. Det vil bli lagt vekt på å utvikle rapporter til hjelp
i økonomistyringen og analysearbeidet. I tillegg vil Planlegger i Agresso bli tatt i
bruk i forbindelse med budsjettarbeidet, så snart SSØ kan tilby denne tjenesten.
Dette vil medføre en effektiviseringsgevinst i både rapport- og budsjettarbeidet, og
redusere risikoen for feil.
SSB arbeider også for å få til en bedre styring og effektivisering av anskaffelser og
det vil det bli implementert et verktøy for konkurransegjennomføring. Så snart SSØ
kan tilby en innkjøpsmodul i Agresso, vil SSB ta denne i bruk. Det vil gi både en
effektiviseringsgevinst og redusere risiko for feil.
SSB hadde et godt samarbeid med Riksrevisjonen i 2008, og det tas sikte på at
dette videreføres i 2009.

3. Ressurser
3.1. Budsjett

I statsbudsjettet, kapittel 1620, tilsvarer samlet ramme for SSB 655,7 millioner
kroner for 2009. Rammen er fordelt slik på de ulike postene:
Post 01 467,1 millioner kroner
Post 21 177,5 millioner kroner
Post 45 11,1 millioner kroner
Samlet driftsbudsjett i 2009

SSBs samlede driftsinntekter for 2009 er budsjettert med 648,4 millioner kroner
(statsbevilgninger og brukerfinansierte inntekter). I tillegg kommer investeringsbudsjettet på 11,1 millioner kroner.
Samlet for postene 01 og 21 budsjetteres det for 2009 med et negativt driftsresultat
på 11,6 millioner kroner.

Statsoppdraget - post 01

Brukerfinansierte oppgaver

Budsjetterte utgifter for posten er på 475,2 millioner kroner. Det budsjetteres med
et negativt driftsresultat på 8,1 millioner kroner. Det søkes om overføring av
midler fra 2008 til 2009. Dette tilsvarer 13,7 millioner kroner.
SSB budsjett for 2009 på brukerfinansierte inntekter er 181,3 millioner kroner. Det
er en reduksjon på om lag 1,5 millioner kroner i forhold til budsjetterte inntekter
for 2008.
Posten budsjetteres med et underskudd på 3,5 millioner kroner.

Statistisk sentralbyrå
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Overførte midler fra 2008 til 2009 tilsvarer 23 millioner kroner, som SSB søker
overført. Det store beløpet til overføring henger sammen med periodisering av
innbetalinger og utgifter. Etter kontantprinsippet skal regnskapet vise utgifter og
inntekter som er betalt i regnskapsåret. Regnskapet tar ikke hensyn til forpliktelsene som er knyttet til innbetalingene.
De brukerfinansierte oppgavene tilsvarer rundt 28 prosent av SSBs totale budsjett.
Investeringer

Budsjetterte utgifter for investeringer er 11,1 millioner kroner. I tillegg kommer
overførte midler fra 2008 til 2009 på 8,2 millioner kroner som SSB søker overført.
Driftsbudsjett 2009 – samlet for postene 01 og 21. 1 000 kroner
Regnskap

Rev. budsjett

Regnskap

2007

2008

2008

Budsjett
2009

Statsbevilgng ...................................................................

396 600

440 100

440 100

467 100

Oppdragsinntekt ..............................................................

220 566

186 028

182 238

181 296

Lønnskompensasjoner ....................................................

5 900

14 300

14 300

0

Refusjoner .......................................................................

15 739

0

18 062

0

Sum inntekter og refusjoner .........................................

638 805

640 428

654 700

648 396

Lønnsutgifter ...................................................................

437 518

461 910

473 768

464 520

Varer og tjenester ............................................................

186 761

199 779

198 509

195 480

Sum driftsutgifter ..........................................................

624 278

661 689

672 276

659 999

Driftsresultat ....................................................................
Overføringer fra året før ...................................................

14 527
39 676

-21 261
54 202

-17 576
54 202

-11 603
36 626

Overføringer til neste år ................................................

54 203

32 941

36 626

25 023

Regnskap

Rev. budsjett

Regnskap

Budsjett

2007

2008

2008

2009

396 600

440 100

440 100

467 100

Lønnskompensasjoner ....................................................

5 900

14 300

14 300

0

Refusjoner .......................................................................

15 739

0

18 062

0

Sum inntekter og refusjoner .........................................

418 239

454 400

472 462

467 100

Statsoppdraget, post 01. 1 000 kroner

Statsbevilgning ................................................................

Lønnsutgifter ...................................................................

298 488

332 563

343 357

341 265

Varer og tjenester ............................................................

116 358

129 554

135 095

133 933

Sum utgifter ...................................................................

414 846

462 117

478 451

475 198

Driftsresultat ....................................................................

3 394

-7 717

-5 989

-8 098

Overføringer fra året før ...................................................

16 272

19 665

19 665

13 676

Overføringer til neste år ................................................

19 665

11 948

13 676

5 578

Regnskap
2007

Rev. budsjett
2008

Regnskap
2008

Budsjett
2009

Inntektskrav i statsbudsjettet ...........................................

206 000

187 000

187 000

177 500

Mer/mindre- inntekt ..........................................................

14 566

-972

-4 762

3 796

Oppdragsinntekt ..............................................................

220 566

186 028

182 238

181 296

Markedsoppdraget, post 21. 1 000 kroner
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Sum inntekter .................................................................

220 566

186 028

182 238

181 296

Lønnsutgifter ...................................................................

139 030

129 347

130 411

123 255

Varer og tjenester ............................................................

70 402

70 225

63 414

61 547

Sum utgifter ...................................................................

209 433

199 572

193 825

184 801

Driftsresultat ....................................................................

11 134

-13 544

-11 587

-3 505

Overføringer fra året før ...................................................

23 404

34 537

34 537

22 950

Overføringer til neste år ................................................

34 537

20 993

22 950

19 445
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Større nyanskaffelser, post 45. 1 000 kroner
Regnskap

Rev. budsjett

Regnskap

2007

2008

2008

2009

8 500

10 200

10 200

11 100

Sum utgifter .....................................................................

6 390

10 200

4 545

11 100

Driftsresultat ..................................................................

2 110

0

5 655

0

Overføringer fra året før ...................................................

378

2 488

2 488

8 143

Overføringer til neste år ................................................

2 488

2 488

8 143

8 143

Statsbevilgning ................................................................

Budsjett

Den interne budsjettfordelingen presenteres i en årlig budsjettpublikasjon som utgis
i serien Planer og meldinger.

3.2. Personalet

Arbeid med å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere er en prioritert
oppgave som er omtalt i kapittel 1.5. Mål for kompetansearbeidet står omtalt som
utviklingsoppgave i kapittel 2.6. Kvalitet i alle ledd.
Arbeidsmiljø-HMS

SSB har IA-avtaler med følgende mål:
• 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
Det opplyses i stillingsannonser at forholdene legges til rette for personer med
nedsatt funksjonsevne, og kvalifiserte søkere med nedsatt funksjonsevne skal alltid
innkalles alltid til jobbintervju. SSB ble i 2008 med i et trainee-program initiert av
Sosial- og helsedirektoratet, men to traineer.
HMS-arbeidet i 2009 gjennomføres i tråd med HMS håndboka. Det skal legges
vekt på de lokale HMS-gjennomgangene og handlingsplanene for HMS-arbeidet i
den enkelte avdeling.

Antall ansatte

SSB hadde 1014 ansatte per 31.12.2008 inkludert 24 i fødselspermisjon. SSB
hadde også 227 intervjuere som arbeider med spørreundersøkelser, 130 lokale
intervjuere rundt i landet og 97 intervjuere sentralt.

Antall årsverk

For 2009 budsjetteres det med 967 årsverk. I 2008 var det planlagt med 965.
Budsjetterte årsverk for statsoppdraget er 728 og for brukeroppdraget 241.
Budsjetterte årsverk, etter finansiering og avdeling. 2009.
Hovedkategorier
Årsverk StatsBrukeropp
Enhet
i alt
oppdrag drag 1
I alt
966,5
727,9
240,6
Seksjon for internasjonalt statistisk samarbeid 2
18,2
0,5
17,7
Avdeling for plan og økonomi
27,7
19,7
8,0
Avdeling for økonomi, energi- og miljøstatistikk
128,7
101,7
27,0
Avdeling for nasjonalregnskap og finansstatistikk
117,4
107,3
10,1
Avdeling for personstatistikk
121,9
81,7
42,2
Avdeling for næringsstatistikk
119,3
101,3
18,0
Forskningsavdelingen
94,6
53,9
40,7
Avdeling for personal og formidling
101,0
85,0
16,0
Avdeling for IT og metode
115,5
94,2
21,3
Avdeling for datafangst
122,2
82,6
39,6
1
2

Statistisk sentralbyrå

I brukeroppdrag inngår også årsverk finansiert av påslaget (overhead).
For brukeroppdrag ved Seksjon for internasjonalt utviklingsarbeid (140) føres korttidsoppdrag på de enkelte
seksjoner og avdelinger.
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Vedlegg A

Utdrag fra St.prp. nr 1. 2008–2009
Sentrale utfordringer og prioriteringer i statistikkproduksjonen
Systematisk kvalitetsarbeid
Statistisk sentralbyrå arbeider systematisk for å produsere statistikk og analyser av
høy kvalitet så effektivt som mulig. Det arbeides løpende med å utvide og forbedre
kvaliteten på statistikkproduktet, herunder forbedret statistikk for offentlig sektor
(KOSTRA og StatRes), modernisering og utbygging av formidlingsvirksomheten
(www.ssb.no og mikrodata til forskere) og forberedelser til folke- og boligtellingen
i 2011.
Prosjekter for bedre måling av priser, styrking av arbeidet med forvaltning og drift
av registre over statistiske populasjoner og revisjoner av nasjonalregnskapet vil
bidra til økt kvalitet. Det arbeides også kontinuerlig med å bedre dokumentasjonen
av sentrale deler av statistikkproduksjonen. Det systematiske kvalitetsarbeidet
framover knyttes til et overordnet prosjekt for forbedring og standardisering av
statistikkproduksjonen (FOSS).
Statistisk sentralbyrå legger stor vekt på informasjonssikkerhet, og virksomheten
vil arbeide videre med å bygge ut infrastruktur og rutiner for å bedre
informasjonssikkerheten på alle områder og gjennom hele produksjonsprosessen.
Virksomheten er tilpasset krav og retningslinjer i personopplysningsloven.
Arbeidet med datasikkerhet har høy prioritet.
Elektronisk samhandling
Statistisk sentralbyrå gjennomfører et omfattende forbedringsarbeid innenfor
elektronisk samhandling, som innebærer nært samarbeid med andre offentlige
virksomheter. Prosjektet gjennomføres i tråd med målsettingene i e-Norge-planen
2009 og Nærings- og handelsdepartementets handlingsplan ”Et enklere Norge”.
Satsingsområdene for prosjektet er:
• Videre samarbeid om utvikling av samvirkende løsninger for brukervennlig
innrapportering til offentlig sektor, gjennom internett-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.

Tiltak som er omtalt i St.meld. nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for
alle, har bidratt til å etablere nye fora og prosjekter for å styrke elektronisk
samhandling i forvaltningen. Statistisk sentralbyrå deltar aktivt, bl.a. gjennom
arbeidet med Altinn II, i arbeidet i Standardiseringsrådet, i utredningsarbeider om
felles IKT-arkitektur i offentlig sektor (FAOS-prosjektet) og forprosjekt for
samordnet innrapportering av lønns- og personalopplysninger. KOSTRA
gjennomførte i 2007 en fullstendig omlegging til rapportering ved hjelp av
internett-skjema. Omleggingen har bidratt til klare effektivitetsforbedringer for
rapportørene.
Løsningene for elektronisk samhandling i innrapportering, informasjonsutveksling
og portalløsninger er krevende og forutsetter interne og eksterne tekniske
fellesløsninger. Dette krever også standardisering og samordning av arbeidsprosesser. Prosjektene innenfor elektronisk samhandling koordineres innenfor
Statistisk sentralbyrås fellesprogram for standardisering og prosessutvikling
(FOSS) i 2008.
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Administrasjon av statistiske populasjoner
Statistisk sentralbyrå har tre statistiske basispopulasjoner, som dekker enheter
basert henholdsvis på personer, bedrifter og boliger. Det arbeides med å se disse
populasjonene i større sammenheng for å sikre best mulig grunnlag for utarbeiding
av offisiell statistikk. Det vil bl.a. kunne bidra til at framtidige folketellinger kan
gjennomføres uten egen datainnhenting. Det vil også gjøre det mulig å
implementere utenlandsdimensjonen i populasjonene for blant annet å lage bedre
statistikk over arbeidsinnvandring og grenseoverskridende økonomi. Det arbeides
for å knytte kartdata til populasjonene for bedre utnyttelse av Geografiske
informasjonssystemer (GIS) i statistikkvirksomheten.
Folketellingsstatistikk
Neste folke- og boligtelling er planlagt i 2011 og skal være registerbasert.
Grunnlaget er bl.a. etableringen av bolignummer (unik adresse i flerbolighus) i Det
sentrale folkeregisteret. Skatteetaten, i samarbeid med Statens kartverk og
Statistisk sentralbyrå, har en viktig oppgave med å øke andelen fullstendige
adresseregistreringer før tellingen. I forkant av tellingen vil det også være behov
for å oppdatere utdanningsregisteret med informasjon om utdanningsnivå for
innvandrere samt gjennomføre en del andre kvalitetsforbedrende tiltak.
Ny næringsstandard og hovedrevisjon av nasjonalregnskapet 2011
EUs standard for næringsgruppering (NACE) er revidert. Ny norsk næringsstandard (SN2007) bygger på EUs reviderte standard og gir regler om næringsklassifisering og entydige definisjoner av statistiske enheter. Den nye standarden
gir en bedre beskrivelse av dagens næringsliv enn den forrige, bl.a. for nye
næringer som har oppstått innen privat og offentlig tjenesteyting. Arbeidet med å
tilpasse statistikksystemene til ny næringsstandard startet i 2007, og den nye
standarden skal være tatt i bruk i alle korttidsstatistikker fra januar 2009 og i de
årlige strukturstatistikkene for statistikkåret 2008.
Implementering av ny næringsstandard i nasjonalregnskapet skal være fullført i
løpet av 2011. I 2008 er arbeidet med hovedrevisjonen konsentrert om planlegging
og tilrettelegging av den nye standarden i nasjonalregnskapssystemet, mens
arbeidet med å bearbeide tall etter ny standard vil starte i andre halvår 2009.
Samtidig starter arbeidet med tilrettelegging av tilbakegående tallserier. Inntil det
er på plass, vil det være nødvendig å benytte doble kodesett.
Arbeidsmarkedsstatistikk mv.
Statistikk over arbeidsmarkedet er et viktig felt og utvikling på dette området
prioriteres. I 2007 ble det for første gang publisert årsverkstall for kommunalt
ansatte i KOSTRA fordelt på hovedområder. Statistikk over sysselsetting blant
korttidsinnvandrere ble utvidet og forbedret. Det ble utarbeidet tabeller som belyser
sysselsetting blant korttidsinnvandrere som bosetter seg fast. Flere rapporter som
belyser situasjonen for utsatte grupper på arbeidsmarkedet, som innvandrere,
funksjonshemmede og personer på attføringstiltak, ble produsert.
Priser og prisindekser
God prisstatistikk er av stor betydning for kvaliteten på den økonomiske statistikken, og videreutvikling av prisstatistikk for varer og tjenester prioriteres høyt.
Nye prisindekser for rengjøring, juridiske tjenester, sjøtransport og datakonsulenttjenester ble etablert i 2007. I løpet av 2008 vil 12 av planlagte 20
tjenesteprisindekser være i regulær drift.
Statistikk for offentlig sektor - StatRes-prosjektet
StatRes er et system for utvikling og formidling av statistikk og indikatorer om
ressursinnsats, aktivitet og resultater for statens virksomhet.
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Fase 1 av prosjektet ble avsluttet våren 2006. Arbeidet bestod i å utvikle en modell
og et system som sikrer at statistikk og indikatorer presenteres innenfor et
konsistent rammeverk, som gir nasjonal og internasjonal sammenliknbarhet. Fase 2
ble avsluttet ved utgangen av 2007 med en velfungerende publiseringsløsning.
Første versjon ble lansert i 2007 og inneholder tall for områdene statlig barnevern,
universiteter og høgskoler, spesialisthelsetjenesten, samt tall for statsforvaltningen
totalt.
Statistisk sentralbyrå har inngått en ny rammeavtale med Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som dekker perioden fra 2008 til 2012 (fase 3). I denne
perioden skal resten av statsforvaltningen fases inn. I 2008 bygges datasettet ut
med tall for samferdsel (Jernbaneverket), finans (toll og avgift) og justis (politi og
påtalemakt, domstolene og kriminalomsorgen).
Svalbardstatistikk
Statistikklovens virkeområde ble fra 1. januar 2007 utvidet til å omfatte Svalbard.
Statistisk sentralbyrå ser det som en prioritert oppgave å beskrive svalbardsamfunnet gjennom egne undersøkelser for å belyse både økonomiske og sosiale forhold,
inkludert miljøsituasjonen. Styrkingen av statistikkgrunnlaget er nyttig i forbindelse med i utarbeidelsen av en stortingsmelding om Svalbard som er planlagt lagt
fram i 2009.

Forskning og analyse
Forskningsvirksomheten i Statistisk sentralbyrå skal bidra med ny kunnskap om
økonomisk atferd og økonomiske virkninger av ulike begivenheter, herunder
politiske tiltak. Forskningen skal dessuten gi tilbakevirkninger til statistikken.
Dette skjer bl.a. ved deltaking i tverrgående prosjekter knyttet til utvikling av
metoder for produksjon og kvalitetsforbedring av statistikken, for eksempel i
arbeid med prisindekser, nasjonalregnskap, prosjekter knyttet til utdanningsstatistikk og statistikk for fordeling og levekår.
Forskning på følgende områder prioriteres særskilt:
• Skatteanalyser og offentlig økonomi. Skattemodellene oppdateres og stilles til
disposisjon for forvaltningen. Tjenester overfor partiene på Stortinget opprettholdes. Analyser av fordelingsvirkninger fortsetter. I tillegg prioriteres
analyser av bedrifters respons på skatteendringer, resultatmåling i offentlig
sektor og utdanningsøkonomiske problemstillinger.
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•

Ressurs- og miljøøkonomi. Analyser av klimapolitikk og ulike virkemidler
fortsetter. Det legges blant annet vekt på analyser om betydningen av teknologiske endringer for energibruk og miljø.

•

Mikroøkonometriske analyser. Atferdsanalyser basert på mikrodata for
personer, husholdninger og bedrifter videreføres. Analysene omfatter blant
annet analyser av arbeidstilbud, overgang mellom arbeid og trygd og
evalueringer av konkrete politikktiltak. Det legges også vekt på studier av
substitusjon mellom ulike typer arbeidskraft og drivere for teknologisk
endring, herunder bruk av IKT i næringslivet.

•

Makroøkonomiske modeller. Modellene oppdateres, og samarbeidet med
tradisjonelle brukere opprettholdes. Arbeidet med konjunkturrapporter og
prognoser videreføres. Helhetlige makroøkonomiske analyser av hvordan
realøkonomi og statsfinanser påvirkes av langsiktige endringer i demografi,
pensjonssystem og skatteregler fortsetter.

•

Analyser av befolkningsutviklingen. Analyser som kan gi økt innsikt i befolkningsutviklingen videreføres og styrkes. Analyser av dødelighetsutvikling og
et bedre informasjons- og indikatorsystem for fruktbarhetsutviklingen
prioriteres. Det legges opp til produksjon av nasjonale befolkningsframskrivinger hvert år. Analyser av faktorer bak inn- og utvandring prioriteres.
Statistisk sentralbyrå
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•

Utvikling av levekår. Analyser av samspillet mellom befolkningsutviklingen
og levekårsutviklingen, samt mekanismer og prosesser som kan forklare
ulikheter i levekår, vil bli prioritert.

Budsjett 2009
Det foreslås en budsjettramme for Statistisk sentralbyrå i 2009 på 655,7 mill.
kroner. Forslaget innebærer at aktivitetsnivået i all hovedsak kan videreføres.
Det er et mål for Statistisk sentralbyrå å utvikle statistikk for områder som har
mangelfull dekning og opprettholde omfanget av den løpende statistikkproduksjonen med minst like god kvalitet og aktualitet som før. Dette vil være
sentralt også i 2009. I tillegg vil det bli satset videre på å effektivisere datainnsamlingen og på brukervennlig og effektiv formidling av statistikk og
forskningsresultater på www.ssb.no. Det vil bli lagt stor vekt på informasjonssikkerhet, og arbeidet med å holde oppgavebyrden på et så lavt nivå som mulig
fortsetter.
Post 01 Driftsutgifter
Posten omfatter lønnsutgifter, utgifter til opplæring, utgifter til leie og drift av
kontorlokaler, reiser, kontorutstyr mv. For 2009 foreslås det bevilget 467,1 mill.
kroner under post 01.
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Omfanget av brukerfinansierte oppdrag er beregnet til 177,5 mill. kroner i 2009.
Ved brukerfinansierte oppdrag blir utgiftene postert på kap. 1620 Statistisk
sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter. Inntektene fra slike oppdrag skal fullt
ut dekke utgiftene og blir postert på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 02
Oppdragsinntekter.
Statistisk sentralbyrå kan overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap.
1620, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer merinntektene på
kap. 4620, post 02 Oppdragsinntekter, og slik at ubrukte merinntekter kan regnes
med ved utregning av overførbart beløp på post 21, jf. forslag til romertallsvedtak
II.2.
Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres
Posten omfatter blant annet en avsetning til arbeidet med å videreutvikle
datasikkerhet og datakapasitet på Statistisk sentralbyrås teknologiske plattform.

Statistisk sentralbyrå

29

Virksomhetsplan 2009 – Satsinger og prioriteringer

Planer og meldinger 2009/5
Vedlegg B

Styring og planleggingsopplegg i SSB
Statistisk sentralbyrå er administrativt underlagt Finansdepartementet og ledes av
et styre og av administrerende direktør. Styret oppnevnes av Finansdepartementet.
Direktør Frøydis Langmark ved Kreftregisteret er styreleder.

Styrets oppgaver og sammensetning
Styrets oppgaver er beskrevet i statistikkloven av 16. juni 1989. Styret skal
behandle og fastsette Statistisk sentralbyrås strategiplan, budsjettforslag, årlig
virksomhetsplan og årsmelding, etter forslag fra administrerende direktør. Styret
skal legge disse sakene fram for Finansdepartementet. Videre skal styret føre tilsyn
med utviklingen av norsk statistikk og med virksomheten i Statistisk sentralbyrå.
Administrerende direktør skal legge fram for styret alle saker av større betydning
for norsk statistikk og for Statistisk sentralbyrås virksomhet.

Styret hadde følgende sammensetning ved inngangen av 2009
Direktør Frøydis Langmark, styreleder
Professor Lars Erik Borge, nesteleder
Professor Einar Hope
Finansdirektør Ida Helliesen
Instituttleder Eilef A. Meland
Rådgiver Tor Borgenvik
Rådgiver Solveig Nygårdseter
Varamedlemmer:
Forsker Anne Britt Djuve
Juridisk direktør Randi Punsvik
Adm. direktør Eirik Pedersen
Førsteamanuensis Ole Bjørn Røste
Rådgiver Kirsten Hegsvold Andersen

Administrerende direktørs ansvar og oppgaver
Administrerende direktør har det faglige ansvaret for Statistisk sentralbyrås
virksomhet. Han skal i tråd med de bestemmelser som er gitt i statistikkloven,
utarbeide og legge fram for styret forslag til langtidsprogram, årlig budsjettforslag,
årlig arbeidsprogram og årsmelding. Han skal videre sørge for at det fastsatte
arbeidsprogrammet blir gjennomført på en så hensiktsmessig og økonomisk måte
som mulig.
Administrerende direktør leder Statistisk sentralbyrå i samarbeid med assisterende
direktør Olav Ljones og avdelingslederne. Avdelingslederne er fagdirektør Torstein
Bye, fagdirektør Johan-Kristian Tønder, fagdirektør Nils Håvard Lund, fagdirektør
Anne Rømo, forskningsdirektør Ådne Cappelen, fagdirektør Hans Viggo Sæbø
fagdirektør Anne Skranefjell, fagdirektør Rune Gløersen og fagdirektør Anne
Sundvoll.

Organisasjon
De viktigste sidene ved Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelsesstruktur er
presentert i dokumentet Statistisk sentralbyrås organisasjon og ledelse, som blir
oppdatert årlig eller oftere. Neste utgave kommer i løpet av første kvartal 2009, og
utgis i serien Planer og meldinger.
Det er seks tjenestemannsorganisasjoner representert i Statistisk sentralbyrå.
Forholdet til tjenestemannsorganisasjonene blir ivaretatt i samsvar med Hovedavtalens paragraf 1 og en egen tilpasningsavtale.
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Interne utvalg
Administrerende direktør fatter beslutninger av overordnet og prinsipiell karakter i
direktørmøtet (DM), som arrangeres hver uke. Alle medlemmer av toppledelsen
deltar. Drøfting av faglige spørsmål er lagt til Direktørforum (DF), som gjennomføres en til to ganger i måneden. Det er åpnet for bredere deltakelse i DF enn i DM.
Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (ASU) er et felles utvalg mellom Statistisk
sentralbyrås ledelse og tjenestemannsorganisasjonene. Utvalget ledes av administrerende direktør. Samarbeidet mellom ledelsen og tjenestemannsorganisasjonene
blir i hovedsak ivaretatt gjennom dette utvalget som har åtte til ti møter i året.
Arbeidet med likestillingsoppgaver er tillagt et eget utvalg som ligger under ASU.
Arbeidsmiljøsaker som gjelder hele SSB, jamfør arbeidsmiljølovens § 24, pkt. 2,
behandles i ASU. Andre arbeidsmiljøsaker behandles i arbeidsmiljøutvalget
(AMU). ASU med hovedverneombudet som deltaker og bedriftslegen som
observatør ved møtene, fungerer da som Arbeidsmiljøutvalget (AMU).
Sikkerhetsutvalget er et rådgivende organ i sikkerhetsspørsmål, inkludert forhold
knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Utvalget kan også initiere,
etablere og følge opp forebyggende sikkerhetstiltak.
Utvalget for statistiske standarder styrer arbeidet med statistiske standarder. Det
utarbeider blant annet årsrapport om standardarbeidet, bidrar i arbeidet med å
fastlegge
Konfidensialitetsutvalget har i oppgave å vurdere publiseringsaktiviteten i forhold
til statistikklovens § 2-6, og har i tillegg oppgaver knyttet til godkjenning av
institusjoner som kan søke om å få tilgang til mikrodata.
Utvalgsstrukturen knyttet til IT-virksomheten er under omlegging som følge av
sentralisering av virksomheten fra 1. januar 2009.

Arbeidet med virksomhetsplanen
Arbeidet med kommende års virksomhetsplan starter med at ledelsen utarbeider
prioriteringer for planarbeidet basert på foreløpige budsjettrammer.
Etter at prioriteringene er drøftet i avdelingene og i styret, utarbeides det utkast til
virksomhetsplan, der det også blir informert om budsjettforutsetninger og hvilke
dokumenter og oppdateringer som skal foretas i forbindelse med planleggingen.
Ledelsen behandler forslag til avdelingsvise planer i separate møter. Det gjennomføres også egne planmøter for store tverrgående prosjekter eller områder.
Etter at avdelingenes forslag til virksomhetsplaner er drøftet, blir budsjettet saldert
tidlig i desember. Deretter fullføres endelig virksomhetsplan. Virksomhetsplanen
for 2009 blir laget etter ny organisering som ble gjennomført med virkning fra 1.
januar 2009. Se organisasjonskart i vedlegg C.

Virksomhetsplan for hver avdeling
Virksomhetsplanene utarbeides for hver avdeling. I tillegg til planen skal det
utarbeides prosjektskriv for store prosjekter og for prosjekter som berører flere
avdelinger.

Produkter og produktregister
Et eget plansystem og et produktregister er viktige redskaper for planlegging og
oppfølging. Alle produkter tildeles nummer, og planlagte timeverk per produkt
legges inn i systemet. Produktregisteret brukes til både måltall og historiske tall.
Registeret omfatter opplysninger om blant annet timeverksforbruk, aktualitet,
svarprosenter, oppgavebyrde, datakilde, tilgjengelighet, sammenheng og relevans.
Produktregisteret er en viktig forutsetning for mål- og resultatstyring i SSB.
Statistisk sentralbyrå

31

Virksomhetsplan 2009 – Satsinger og prioriteringer

Planer og meldinger 2009/5

Budsjett
Hver avdeling utarbeider forslag til budsjett på basis av foreløpige budsjettrammer
som er gitt i utkast til virksomhetsplan. I kapittel 4.1 om ressurser står budsjettet
for 2009 samlet og fordelt på statsoppdrag og brukerfinansierte oppgaver
(markedsoppdrag). Oversikten omfatter også regnskapstall. Det utgis også hvert år
en samlet oversikt over den interne budsjettfordelingen.

Medarbeidersamtaler og stillingsvurderinger
Det gjennomføres medarbeidersamtaler en gang i året, fortrinnsvis i forbindelse
med virksomhetsplanarbeidet. Det finnes en momentliste til bruk i medarbeidersamtaler. Det er etablert en ordning med stillingsvurderingsskjema for alle
stillinger. Stillingsvurderingene blir oppdatert ved behov, blant annet i forbindelse
med lokale lønnsoppgjør.

Oppfølging av virksomhetsplanene
Oppfølging av virksomhetsplanene foregår periodisk ved de enkelte seksjoner og
avdelinger og i sammenheng med regnskapsavslutning. Gjennom året registrerer
alle medarbeiderne sitt timeverksforbruk fordelt på produkter. I tillegg ajourføres
produktregisteret. Oppfølgingen av virksomhetsplanen baseres på rapporteringer
via produktregisteret, avdelings- og produktregnskaper, publikasjonsoversikter og
en gjennomgang av årsrapportene.

Strategier
Med om lag fem års mellomrom blir det utarbeidet en ny langtidsplan eller strategi
for Statistisk sentralbyrå. Ny hovedstrategi - Strategi 2007 - og delstrategier
foreligger nå. Strategiene er utgitt i separate publikasjoner og tilgjengelige både på
Byrånettet og på ssb.no.
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