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Forord
Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i
2009, både virksomhet som er finansiert over statstoppdraget og virksomhet som er
direkte finansiert av brukerne. Det omtales både forhold som er nevnt i
tildelingsbrevet, og andre forhold som SSB mener er av interesse for
Finansdepartementet.
Oslo/Konsvinger, februar 2010
Øystein Olsen
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1.

Innledning

SSB har de siste årene arbeidet aktivt for å møte en økende etterspørsel etter
statistikk og analyse med å modernisere og effektivisere statistikkproduksjonen.
FOSS-programmet, som ble satt i gang i 2008, har standardisering som siktemål,
og er videreført i 2009 som en del av systemet for porteføljestyring. I tråd med
ambisjonen om å utnytte ressursene effektivt, er også en rekke større satsninger de
siste årene tatt innenfor gjeldende økonomiske rammer. Som eksempler kan nevnes
utbyggingen av energistatistikken, arbeidsmarkedsstatistikken, digitaliseringsprosjektet og utviklingen av nye ssb.no.
Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i
2009, både over virksomheten som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet
som er direkte finansiert av brukerne som markedsoppdrag. I 2009 tilsvarte
oppdragsinntektene 186,6 millioner kroner eller 28 prosent av SSBs samlede
inntekter.
Årsrapporten omtaler forhold som er nevnt i tildelingsbrevet, og informerer om
andre forhold som SSB mener er av interesse for Finansdepartementet. Kapittel 2
inneholder en summarisk oversikt over hovedprioriteringer og resultater for
statistikkproduksjon og forskning, blant annet resultatmål. I kapittel 3 blir det
rapportert om statistikkvirksomheten og i kapittel 4 blir forskningsvirksomheten
omtalt. I kapittel 5 rapporteres det om formidling og datainnsamling. Samarbeid
om statistikkproduksjonen - både nasjonalt og internasjonalt - er omtalt i kapittel 6.
Kvalitetsforbedringer beskrives i kapittel 7, der også risikovurderingene for 2009
er kommentert. Administrative forhold er omtalt i kapittel 8, der også regnskapsrapporten står.
Det rapporteres særskilt om to evalueringer. En dreier seg om systemet for
roterende levekårsundersøkelser (se kapittel 3.1 og vedlegg C), og den andre
gjelder samordning av energiregnskap og nasjonalregnskap (se kapittel 3.6 og
vedlegg D).

2.

Resultater og vurderinger

2.1. Noen hovedtrekk

SSBs prioriteringer for arbeidet i 2009 tok utgangspunkt i retningslinjer som ble
trukket opp i Stortingsproposisjon nr. 1 (2008 - 2009), tildelingsbrevet fra
Finansdepartementet, Strategi 2007 og EU-rettsakter for statistikk.
Hovedresultater i 2009, knyttet til målene beskrevet i virksomhetsplanen, kan
oppsummeres på følgende måte (for nærmere beskrivelse, se kapittel 2.2 og
kapittel 3-7):
• Indikatorene som beskriver den løpende statistikkproduksjon, er i rimelig
samsvar med målene som er gitt i tildelingsbrevet og beskrevet i
virksomhetsplanen for 2009 (se kapittel 2.2).
• Nivået på forskningsaktiviteten er videreført fra året før. Publiseringen, spesielt
rettet mot internasjonale tidsskrifter, økte noe fra året før.
• Flere store utviklingsprosjekter ble videreført eller igangsatt i 2009. Ved
utgangen av fjoråret besto porteføljen av 31 prosjekter, hvorav ni var i en
planleggingsfase. Planleggingen av utviklingsprosjekter ble utvidet med
særskilt fokus på prioriteringen av IT-ressurser (porteføljestyring), som det er
knapphet på i SSB. Dette innebærer tettere oppfølging og prioritering av
ressurser gjennom året.
• SSBs nye organisasjon, med blant annet en sentral IT-funksjon og en ny
avdeling for datafangst, ble virksom fra årsskiftet 2008/2009. I løpet av fjoråret
ble det blant annet etablert tjenesteavtaler mellom leverende avdeling (IT) og
øvrige avdelinger og områder.
Statistisk sentralbyrå
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Arbeidet med å utvikle nye ssb.no fortsatte i 2009. Gjennomføringen er blitt
mer kostnadskrevende enn opprinnelig planlagt, men håndteres innenfor SSBs
egne ressursrammer.
De første resultatene av det omfattende arbeidet med overgang til ny og bedre
gruppering for næringsstandard (NACE) ble synlige i statistikkpubliseringene.
SSB har en rolle som databehandler. En av de viktigste oppgavene i 2009, var
valgdataprosjektet knyttet til stortingsvalget høsten 2009.
En rekke store tellinger ble forberedt i 2009. Landbrukstellingen 2010 ble
forberedt, blant annet gjennom en prøveundersøkelse. Datainnsamlingen for
tidsutnyttingsundersøkelsen, som skal gjennomføres i 2010, ble også planlagt.
Når det gjelder arbeidet med Folke- og boligellingen 2011, var det i 2009 en
positiv utvikling i kvaliteten på boligadressene i Det sentrale personregisteret.
Boliginformasjonen i Matrikkelen har et tilfredsstillende omfang ut fra kravene
som FoB2011 stiller.
Det ble gjennomført flere evalueringer av statistikkområder i 2009. Evaluering
av systemet for levekårsstatistikk og Samordning av energi- og
nasjonalregnskapet er presentert i separate vedlegg. Blant andre gjennomganger kan nevnes forbruksundersøkelsene.
SSB arbeider målbevisst for styrket samhandling med andre offentlige etater,
både når det gjelder datafangst og registersamarbeid. En forstudie for EDAGprosjektet ble gjennomført i 2009. Samarbeidet rundt Altinn ble videreført,
blant annet med sikte på lansering og SSBs bruk av Altinn II.
SSB er aktive i det internasjonale statistiske samarbeidet, og i løpet av 2009
påtok vi oss flere nye oppgaver og verv.
Regnskapet for 2009 viser underskudd på statsoppdraget og overskudd på
brukeroppdraget, men aktiviteten holdt seg godt innenfor rammen for overførte
midler. Driftsunderskuddet for SSB totalt var 2,3 millioner kroner, mens det
var 36,6 millioner kroner overført fra 2008. Forbedringen i forhold til budsjett
skyldes i hovedsak betalingsforskyvninger (IT-lisens og husleie).

2.2. Sammendrag av resultater
Produksjonsvolum

Produksjonsvolumet målt ved antall frigivninger nådde målet i tildelingsbrevet om
å være minst på nivået i 2007. Det var 993 frigivinger av statistikk i 2009, 16 færre
enn året før. Reduksjonen har sammenheng med at noen statistikkfrigivninger ble
slått sammen. Det gjelder for eksempel noen prisstatistikker.

Frigitte statistikker

16 nye statistikker i 2009
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

761

817

839

831

815

791

855

977

1 009

993

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) – StatRes, årlig
Avfall – StatRes, årlig
Energibruk - StatRes, annet hvert år
Eiendomsforvaltning i kommunesektoren (Kostra), årlig
Befolkning. Svalbardstatistikk, kvartalsvis
Nasjonale prøver, årlig
Godsstrømsundersøkelse for sjøtransport, årlig
Konsumprisindeksen, Svalbard, årlig
Detaljhandel, investeringsstatistikk, kvartalsvis
Stortingsvalget. Listekandidater, hvert fjerde år
Næringsstatistikk for Svalbard, årlig
Karakterer, avsluttet grunnskole, årlig
Lokale folkeavstemninger (Kostra), årlig
Lønnsstatistikk. Ansatte i omsetning og drift av fast eiendom, årlig
Lønnsstatistikk. Ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, årlig
Godstransport med utenlandske lastebiler, årlig
Statistisk sentralbyrå
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Vedtak om oppgaveplikt og
tvangsmulkt

Publiseringer
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Regnskapsstatistikk for verdipapirforetak
Årsstatistikken for utenrikshandel med tjenester
Beslutning om å bruke statistikklovens adgang til opplysningsplikt og tvangsmulkt
foretas separat i hvert enkelt tilfelle. Det er mulig å innføre opplysningsplikt uten at
det samtidig blir bestemt at tvangsmulkt skal tas i bruk. I 2009 ble følgende vedtak
om opplysningsplikt foretatt:
• Kostra – kommunenes brann- og ulykkesvern
• Næringsstatistikk, Svalbard
• Varestrømsundersøkelse
• Omsetningsinfo fast eiendom
Det ble utgitt 12 færre papirpublikasjoner i 2009 enn året før. Antallet svinger litt
fra år til år. Det ble gitt ut 96 analysepublikasjoner, 18 færre enn året før. I serien
Rapporter ble det gitt ut 6 færre og i Discussion Papers 13 færre, mens antall
Statistiske analyser var på samme nivå. Publikasjonen ”Dette er Norge” ble
oppdatert, og ”Dette er Svalbard” ble både oppdatert og utgitt på russisk i 2009.
Titler i ulike publikasjonsserier og utgivelser. 2000 - 2009
Utgivelser i alt ........................
1
Norges offisielle statistikk .....
2
Analysepublikasjoner ...........
3
Andre utgivelser ...................
- Økonomiske analyser ..........
- Samfunnsspeilet ..................

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
284
274
161
170
153
127
243
224
250
238
48
66
46
47
28
27
26
17
23
26
95
107
74
82
104
74
111
96
114
96
141
101
41
41
21
26
106
111
113
105
9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
5
5
5
5

1
I tillegg kommer 501 hefter fra Folke- og boligtellingen 2001, utgitt 2003. 2 Tallet omfatter Rapporter, Discussion
papers, Statistiske analyser og Sosiale og økonomiske studier. Reprints er utelatt fra og med 2007.3 Omfatter fra og
med 2006 også serien Notater, som ikke var med i statistikken tidligere. Omfatter også Documents og ”Dette er …”publikasjonene

Forskningsvirksomheten ekstern publisering

Forskningspubliseringen var mer omfattende i 2009 enn tidligere. Det ble særlig
publisert flere artikler i utenlandske tidsskrifter. Antall bøker og bokartikler var noe
høyere i 2009 enn tidligere. SSBs forskere holdt 79 foredrag på vitenskapelige
konferanser nasjonalt og internasjonalt, mot 77 i 2008, og 147 andre faglige
foredrag mot 134 i 2008. 28 avisartikler ble publisert. I tillegg kommer publisering
i forbindelse med to doktorgrader.
Ekstern publisering. 2000 - 2009
Tidsskriftartikler ....................
- internasjonale .....................
- norske ...............................
Bøker og bokartikler ...............
- internasjonale .....................
- norske ...............................

Oppslag på ssb.no

Medieoppslag

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
41
36
38
51
39
41
42
53
61
76
28
23
19
31
22
27
28
27
41
50
14
13
19
20
17
14
14
26
20
26
18
18
13
10
7
17
18
16
7
22
13
13
9
5
4
13
13
12
5
12
5
5
4
6
3
4
5
4
2
10

Bruken av ssb.no lå i 2009 på 53,9 millioner oppslag. Dette er en nedgang fra 59,6
millioner i 2008.
Statistikk fra SSB blir daglig referert i norske medier. Oversikten viser antall
referanser til Statistisk sentralbyrå i samtlige norske medier (både papirmedier og
elektroniske) overvåket av Retriever.
Medieoppslag. Antall
2004

2005

2006

2007

2008

2009

25 184

25 364

28 872

32 698

40 025

42 700

Bruken av SSBs bibliotek økte både når det gjelder utlån av publikasjoner og
henvendelser fra brukerne med unntak av utlån til private/institusjon som gjennom
mange år har vist en nedadgående trend.
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Utlån fordelt på ulike brukergrupper. 2004 - 2009
Ansatte i SSB .......................
Andre bibliotek .....................
Private/institusjoner ................
Totalt ...................................

2004
2 276
1 272
649
4 197

2005
2 221
1 182
702
4 105

2006
2 504
929
513
3 946

2007
2 523
957
409
3 889

2008
2 900
973
333
4 206

2009
3 812
1 011
291
5 114

Henvendelser fra eksterne. 2004 - 2009
E-post ...............................
Telefon .............................
Eksterne besøkende ...........
Totalt ...............................

Målbruk

2004
5 610
2 942
735
9 287

2005
5 359
2 645
713
8 717

2006
4 936
2 488
484
7 908

2007
5 948
3 220
548
9 716

2008
6 621
3 829
511
10 961

2009
8 085
3 383
423
11 891

Andelen nynorsk i SSBs publisering økte svakt i 2009. For de daglige frigivingene
var 30 prosent på nynorsk (opp 1 prosent fra året før). Norges offisielle statistikk
hadde 33 prosent på nynorsk, mot 30 prosent året før. Etter at det fra og med 2008
ikke telles med signerte publikasjoner, ligger nynorskandelen på publikasjoner på
22 prosent, en økning på 2 prosentpoeng fra 2008.
Av 35 stillingsannonser var 6 utlyst på nynorsk, og 5 av 28 brosjyrer var på
nynorsk. Alle skjema og tilhørende materiell er tilgjengelig på begge målformer.
Alle standardklassifikasjonene i SSBs klassifikasjonsdatabase finnes på begge
målformer. SSB har mange av de ”faste” tekstene på ssb.no på nynorsk.

Oppgavebyrde

SSB nådde målet i tildelingsbrevet om å ha lavere oppgavebelastning for næringslivet enn i 2007.
Samlet belastning knyttet til å gi opplysninger til SSBs undersøkelser ble redusert
med 31 årsverk fra 2008. I alt 25 av årsverkene som ble rapportert i 2008, var
knyttet til undersøkelser som SSB gjennomførte på vegne av andre virksomheter.
For disse undersøkelsene er det benyttet en annen hjemmel enn statistikkloven for å
samle inn data (såkalt totrinnshjemmel). Dette skal ikke regnes som oppgavebelastning fra SSB, og er rettet opp for 2009.
For næringslivet ble oppgavebyrden redusert med fire årsverk. Bare en liten del av
dette skyldes totrinnshjemler. Oppgavebyrden for personer og offentlige
institusjoner ble redusert med 27 årsverk fra 2008, hvorav 24 av årsverkene kan
relateres til totrinnshjemler. Undersøkelsen om småviltjakt utgjorde alene 20
årsverk av disse.
Oppgavebyrde. Årsverk
I alt ......................................
Næringsliv i alt .......................
Andre ....................................
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2002
179
92
87

2003
180
92
88

2004
171
98
73

2005
183
103
81

2006
175
94
81

2007
177
108
69

2008
177
107
70

2009
146
103
43

Fordeling av
oppgavebyrden

I alt 16 prosent av foretakene i privat sektor mottok skjema fra SSB i 2009, men
andelen i 2008 var 14 prosent. Økningen skyldes engangsundersøkelser, og større
utvalg som følge av omlegging til ny standard for næringsgruppering. Blant foretak
med 20 eller flere sysselsatte var i alt 93 prosent (89 prosent i 2008) med i minst én
undersøkelse, sammenlignet med bare 13 prosent av foretakene med færre enn 20
sysselsatte. Blant foretak med under 10 sysselsatte mottok 11 prosent (9 prosent i
2008) skjema fra SSB.

Høringer

SSB er ofte høringsinstans ved utarbeiding av nye lover, forskrifter og offentlige
utredninger (NOU-serien). SSB var høringsinstans for i alt 113 saker i 2009 hvorav
45 høringer var med kommentarer. Høringsuttalelsene er publisert på ssb.no.

Statistisk sentralbyrå
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Kvalitetsindikatorer
Både internasjonalt og i Norge er det krav til at offisiell statistikk skal komme på
et tidspunkt som er varslet på forhånd. Avvik for punktligheten i 2009 var større
enn målet i tildelingsbrevet om å være lavere enn for 2007. Avviket var på 12
prosent. Det var antall forsinkede frigivinger som økte. Økningen skyldes blant
annet forsinkelser i levering av data til statsregnskapet og forsinkelser i levering av
data fra Skattedirektoratet til inntektsstatistikken.
Punktlighet. Avvik i forhold til annonsert tidspunkt. 2000 - 2009 Prosent
Avvik i alt .............................
For tidlig ...............................
For sent ...............................

Aktualitet

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
15
13
10
8
11
10
6
10
10
12
2
3
2
2
2
3
1
3
3
3
13
10
8
6
9
7
5
7
7
9

Statistikkens aktualitet er viktig for brukerne. Aktualitet måles med antall uker fra
observasjonsperiodens utløp til statistikken blir frigitt. For måneds- og kvartalsstatistikk som publiserer foreløpige tall, er det tidspunktet for disse publiseringene
som benyttes. For årsstatistikkene benyttes tidspunkt for publisering av endelige
tall.
Målet i tildelingsbrevet for kvartalsstatistikken var bedre enn 9,7, og dette målet
ble nådd, med en aktualitet på 8,2 uker. Målet for månedsstatistikken var minst 3,2,
og dette målet ble ikke helt nådd. Heller ikke målet for årstatistikken på minst 38,3
uker ble nådd. Resultatet for årsstatistikk var en aktualitet 40,6 uker. Gjennomsnittlig produksjonstid for foreløpige tall til årsstatistikkene var 30,2 uker i 2009 og
29,8 i 2008. Resultatene for 2009 er beregnet på grunnlag av 22 månedsstatistikker,
47 kvartalsstatistikker og 158 årsstatistikker.
Aktualitet. Antall uker etter periodens utløp
Månedsstatistikk ....................
Kvartalsstatistikk ....................
Årsstatistikk ..........................

2002
3,6
9,0
43,6

2003
3,5
8,9
43,7

2004
3,5
9,6
42,9

2005
3,4
8,1
41,9

2006
3,4
8,7
40,4

2007
3,2
9,7
38,3

1

2008
3,5
9,0
41,5

2009
3,4
8,2
40,6

1
For 2008 er beregningsopplegget lagt om fra å være basert på et utvalg (panel) til å omfatte alle statistikkpubliseringene. Dette har ført til brudd i tidsserien og økt gjennomsnittlig produksjonstid for årsstatistikkene.

Svarprosenter

Høye svarprosenter er en viktig kvalitetsindikator. SSBs rett til å pålegge oppgaveplikt fører til at svarprosenten i undersøkelser med oppgaveplikt blir høy. Målet i
tildelingsbrevet på minst 95 prosent for disse undersøkelsene ble nådd. Også målet
for de frivillige undersøkelsene med en svarprosent på minst 73 prosent ble nådd.
Svarprosenter
Med oppgaveplikt ...................
Frivillige ................................

Elektronisk innrapportering

2002
95
77

2003
94
78

2004
95
79

2005
95
77

2006
95
75

2007
95
73

2008
95
72

2009
95
74

Målet for 2009 var minst samme prosentandel som i 2007. Dette målet ble nådd.
Satsingen for å øke elektroniske innrapporteringen for næringsundersøkelser, med
blant annet kutt av utsending av papirskjema i førstegangshenvendelser til bedrifter
og foretak, førte til at andelen økte til 63 prosent i 2009. Flere undersøkelser, som
tidligere var papirbasert, hadde ved utgangen av 2009 en elektronisk svarinngang
på over 90 prosent.
Andel oppgavegivere som rapporterer elektronisk. Prosent
Elektronisk innrapportering .....
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2005
33

2006
36

2007
48

2008
53

2009
63
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Produktivitet og ressursbruk i 2009
Metoder for beregning av produktivitetsendringer i statistikk er dokumentert i
Interne dokumenter 2005/10: Produktivitetsmål og ressursbruk i statistikkvirksomhet. SSB har benyttet en metode hvor produktivitetsendringer på statsoppdraget
beregnes ut fra produksjonsendringer anslått som registrerte nye satsinger eller
omprioriteringer, og endring i ressursinnsatsen som uttrykkes som en veid sum av
endringer i faste lønns- og driftsutgifter.
Beregningene viser en produktivitetsøkning på knappe 2 prosent årlig de siste 10
årene. I 2009 er den beregnede økningen større, mens den var lavere de foregående
årene. Metoden tar ikke hensyn til kvalitetsendringer, og fanger heller ikke opp
produksjonsøkning som skjer innenfor statistikkområder som ikke omfattes av
registrerte omprioriteringer. Det er derfor grunn til å tro at beregnet produktivitet er
minimumsanslag. Endringene skyldes i hovedsak økningen i produksjonsvolum
(med økt eller samme antall ansatte). Effektivisering og omprioritering har gjort
SSB i stand til å gjennomføre flere større satsinger som for eksempel utvikling av
nye ssb.no innenfor dagens budsjettrammer.

Ressursbruk

Rundt halvparten av arbeidstiden i SSB brukes til løpende statistikkproduksjon.
Dette er samme andel som året før. Andelen av ressursene som er brukt til
forskning og utvikling, er uendret fra 2008. Andelen som er brukt til interne
støttefunksjoner, ble redusert også i 2009.
Ressursbruk
Antall årsverk, brutto og netto ..
I alt .......................................
Ferie, seniordager, permisjon
med lønn og sykdom ..............
Effektive årsverk ...................
Ressursbruk etter virksomhetstype. Prosent .........................
Løpende statistikkproduksjon ..
Utviklingsprosjekter, statistikk ..
Forskning og analyseprosjekter
Administrasjon og planlegging .
Interne støttefunksjoner ..........

3.

2003
856

2004
870

2005
884

2005
895

2007
923

2008
909

2009
906

138
718

137
733

140
743

148
746

153
771

150
759

143
763

100
51
10
12
10
17

100
49
11
12
11
17

99
47
11
14
10
17

101
47
13
13
11
17

100
48
13
12
11
16

101
48
16
11
11
15

99
48
16
11
11
13

Statistikk speiler samfunnet

3.1. Personstatistikk
Folke- og boligtelling 2011

Folke- og boligtellingen 2011 (FoB2011) skal være registerbasert. EU-rettsakt for
folke- og boligtellinger som ble vedtatt i 2008, medfører dessuten strengere krav til
hvilke data og metadata som skal leveres til EU, til den form data skal formidles på
og til standardiserte kvalitetsrapporter. Videre skal SSB i størst mulig grad
imøtekomme andre brukerønsker. SSB har nå besluttet at tellingstidspunktet skal
være 19. november 2011.

Bedre administrative data

Det gjennomføres ulike tiltak for å få tilfredsstillende datakvalitet. SSB viderefører
samarbeidet med Skatteetaten og Statens kartverk for å bedre kvaliteten på boligadresser i Det sentrale folkeregisteret (DSF) og boligdata i Matrikkelen. I løpet av
2009 steg dekningsprosenten for bolignummer i DSF til 89 prosent på landsbasis.
Målet er 95 prosent innen tellingstidspunktet.

Registerbasert bolig- og
husholdningsstatistikk
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Det planlegges også tiltak internt i SSB for å utnytte supplerende datakilder og
utvikle metoder for å kombinere eksisterende data på nye måter. Det er i alt
planlagt drøyt 30 tiltak som skal gjennomføres i 2010 og 2011. Det viktigste er
etablering av et konsistent datasystem for husholdninger og boliger. I 2009 har
arbeidet med å forbedre koplingene mellom personer og boliger til statistisk bruk
vært prioritert.
Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 6/2010
Kvalitet

Helsestatistikk
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Kontroll og måling av kvalitet er et sentralt element i FoB2011. I 2009 ble dette
arbeidet forberedt, blant annet gjennom utvikling av statistiske metoder for
kvalitetsmåling tilpasset registerstatistikk.
Det er store endringer i rammebetingelsene for helsestatistikken, både nasjonalt og
internasjonalt. I Norge er lovverket rundt helseregistre i endring. Det påvirker
mulighetene for offisiell statistikk.
Dødsårsaksstatistikken forbedret aktualiteten for 2007-årgangen med to måneder i
forhold til året før. Levekårsundersøkelsen om helse er gjennomført og statistikken
er frigitt etter planen. Data fra undersøkelsen er etterspurt fra flere miljøer, blant
annet helsemyndigheter, fag- og forskningsinstitusjoner og media. Data om
personell i spesialisthelsetjenesten ble for første gang hentet fra register. Det pågår
omfattende aktiviteter knyttet til oppfølging av nye krav fra Eurostat. SSB
samarbeider med NAV og Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) om et prosjekt
om arbeidsulykker og yrkessykdommer innenfor rammene av en ny EU-rettsakt, og
har samarbeidet med nordiske partnere om oversettelsen av European Health
Interview Survey.

Utdanningsstatistikk

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 ble dette grunnlaget utvidet med statistikk fra
de nasjonale prøvene i grunnskolen, samt karakterer ved avslutning av 10. klassetrinn.
Utdanningsstatistikk er høyt prioritert i EU og OECD. En EU-rettsakt om statistikk
om Livslang læring ble innlemmet i EØS-avtalen i november 2008. Rettsakten
gjelder for data som ble samlet inn høsten 2009. Arbeidet med implimenteringsordning rundt datafangsten var høyt prioritert i 2009, og vil bli sluttført i 2010.

Valgdataprosjektet

Valgdataprosjektet 2009 ble utført i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), og SSB hadde et større ansvar for prosjektstyring og daglig
drift av prosjektet enn for valget i 2007. SSB hadde hovedansvaret for selve
utviklingsarbeidet knyttet til database og verktøy for innsamling av valgdata, drift
av valgdatabasen og videreformidling til brukere og på Internett. KRD eier og står
ansvarlig for databasen.

Tre hovedinnrapporteringer

Kommuner og fylker rapporterte inn valgdata i tre forskjellige runder. Grunnlagsrapporteringen var ferdig 4. juni. Både publisering og videreformidling av
grunnlagsdata og innrapporteringen av valgresultater fulgte planene. Det var ingen
tekniske problemer valgnatten, og innsendingene fra kommunene kom tidligere og
med bedre kvalitet enn ved tidligere valg.

To mediesaker

Mål og økonomi

Evaluering av systemet for
levekårsundersøkelser

Statistisk sentralbyrå

Etter valget oppsto det to problemer som fikk stor medieoppmerksomhet. To dager
etter valget ble det oppdaget en feil i prognosegrunnlaget for Rogaland. I tillegg var
det en feil i innrapporteringen fra Telemark fylkeskommune som tilsynelatende
medførte endringer i mandatfordelingen for Møre og Romsdal. I samarbeid med
KRD vil det bli drøftet og avklart nærmere hvem som er ansvarlig for hvilke
områder overfor media.
Prosjektet ble gjennomført til en total kostnad på 9,6 millioner kroner, inkl. mva,
som var innenfor den avtalte rammen på 10 millioner kroner.
Første fase av evalueringen av den surveybaserte levekårsstatistikken ble fullført i
2009. Fase 2 gjennomføres i 2010. Målet er å presentere et nytt system for surveybasert levekårsstatistikk som mest mulig effektivt og forutsigbart kan dekke dagens
brukerbehov for statistikk på feltet. Det er bestemt at dagens system med temaroterende tverrsnittsundersøkelser skal legges ned. En årlig utvidet EU-SILC
11
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(Survey on Income and Living Conditions) skal i framtiden dekke følgende tema:
bolig, boligøkonomi og bomiljø, utsatthet og uro for lovbrudd, fritid, deltakelse,
deprivasjon samt barnetilsyn. I tillegg skal det innenfor levekårssystemet gjennomføres to periodiske undersøkelser, en som dekker helse, omsorg og sosial kontakt,
og en som dekker arbeidsmiljø. Et felles sett med kjernevariable skal knyttes til
disse tre undersøkelsene. Evalueringsprosjektet videreføres i 2010, med å
dokumentere og effektivisere interne arbeidsprosesser, kvalitetssikre overgang til
nytt system og formidling av det nye levekårssystemet. Det skal utvikles nye
statistikkområder og et bredere levekårsfokus i SSBs faste publiseringer,
eksempelvis i form av fokus på generelle trender, ulikhet, utsatte grupper samt
synliggjøre de subjektive dimensjonene i den surveybaserte levekårsstatistikken, jf.
blant annet Stiglitz-rapporten.
Evalueringens første fase av er dokumentert i vedlegg C.
Forbruksundersøkelsen evaluering

Tidsnyttingsundersøkelsen
2010

Som følge av synkende svarprosent og spørsmål knyttet til kvalitet og brukerbehov
er det i løpet av 2008 og 2009 gjennomført en evaluering av forbruksundersøkelsen. Det er på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukerundersøkelsen, vedtatt
at det ikke gjennomføres forbruksundersøkelse i 2010 og 2011. Det planlegges en
ny og forbedret forbruksundersøkelse i 2012.
Planleggingen av tidsbruksundersøkelsen 2010 kom godt i gang i 2009. Det ble
gjennomført en mindre pilotundersøkelse i august/september. Intervjumaterialet er
utviklet og kursing av intervjuerne starter i januar 2010.

3.2. Statistikk over lønn, inntekt og arbeid
EDAG - utvidet og
samordnet datafangst

Sammen med Skattedirektoratet, NAV og Brønnøysundregistrene har SSB gjennomført en forstudie av opplegg for samordnet innsamling av data fra arbeidsgivere om lønn, pensjonspremier og sysselsetting (EDAG). Dette sikter mot
forenklinger for arbeidsgivere, og vil gi et hyppigere datagrunnlag av bedre kvalitet
for alle etatene. Den nye ordningen som forstudien skisserer, vil gi etatene et sett
med opplysninger ved hver avlønning, som vil erstatte et titalls ordninger der
arbeidsgiver i dag rutinemessig gir informasjon til det offentlige. Et felles forprosjekt i 2010 og 2011 skal utforme detaljene ved løsningen, inkludert forslag til
tilpasning av regelverk. Forstudien skisserer hvilke forutsetninger som må være
oppfylt for å gjennomføre prosjektet, blant annet harmonisering av begreper og
kjennetegn mellom etater, endring av regelverk og brukerorienterte systemer
knyttet opp mot Altinn.

Lønns- og
arbeidskraftkostnader

Lønnsstatistikken omfatter nå også tall for lederlønn, lønn etter arbeidstid og
heltidsekvivalenter etter næring. De kvartalsvise lønnsindeksene er utvidet til å
dekke flere næringer, og er lagt om til ny standard for næringsgruppering.
Arbeidskraftskostnadsindeksene er også utvidet til å dekke flere næringer i tråd
med rettsakt på området. Indeksserier med sesongjusterte tall og indekser uten
bonus er forsinket som følge av omlegging til ny næringsstandard.
Arbeidskraftskostnadsundersøkelsen 2008 er noe forsinket. Resultater presenteres i
februar 2010. SSB skal levere resultater til Eurostat innen fristen som er juni 2010.
SSB har levert statistikk til Teknisk Beregningsutvalg for inntektsoppgjørene i tråd
med planene, og også deltatt med lønns- og inntektsstatistikk og faglig kompetanse
i utredningen til Fordelingsutvalget.

Inntekt og formue
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Publiseringen av inntekts-, skatte- og formuesstatistikk fulgte planene. Boligformuen er en viktig del av husholdningenes formue, og derfor sentral i mange
økonomiske analyser, både på individnivå og på aggregert nivå. Iinternasjonalt er
det også krav om formuesverdier med bedre kvalitet. Det er etablert et data-
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grunnlag og metode for beregning av formuesverdier basert på markedsverdier for
omsatte boliger.
Statistikk over ledige
stillinger

En EU-rettsakt krever etablering av slik statistikk. Det er gjennomført en utredning
som viser at EUs krav ikke kan dekkes ved mulige tilpasninger av NAVs utvalgsundersøkelser om arbeidskraftbehov. Derfor vil SSB i første omgang samle inn
data ved en separat skjemaundersøkelse fra 2010. Samordning med NAVs data
vurderes fortløpende.

Kvartalsvis
arbeidstakerstatistikk

Det er utarbeidet et opplegg for kvartalsvis arbeidstakerstatistikk basert på NAVs
Aa-register. Stabilitet i kvaliteten på rapportering fra arbeidsgivere til registeret må
imidlertid vurderes nærmere før slik statistikk kan produseres. På sikt vil EDAG
sikre bedre kvalitet og dekningsgrad.

Standard for
yrkesgruppering

Det ble i 2009 arbeidet med en revisjon av norsk standard for yrkesgruppering med
bakgrunn av en revidert internasjonal standard. Et utkast til revidert standard
sendes ut vinteren 2010, og arbeidet skal avsluttes høsten 2010. Det er krav om
rapportering etter ny standard fra og med 2011.

Innvandrere og
arbeidsmarkedet

Det er utviklet et særskilt estimeringsopplegg i AKU for å gi bedre tall for
innvandreres tilpasning på arbeidsmarkedet. AKU blir mye brukt internasjonalt for
å gi tall for denne gruppen, og det nye opplegget korrigerer bedre for det høye og
skjeve frafallet blant innvandrere i AKU. Statistikken over lønnstakere på korttidsopphold ble utvidet med tall for selvstendig næringsdrivende.

3.3. Nasjonalregnskap, priser og finansstatistikk
Arbeidet med
hovedrevisjonen

I henhold til krav fra Eurostat fullfører nasjonalregnskapet en hovedrevisjon i 2011.
Hovedformålet er å innføre ny standard for næringsgruppering (NACE 2007), men
i tillegg foretas noen mindre revisjoner på områder der ny statistikk er utviklet
siden forrige hovedrevisjon. Arbeidet i 2009 var hovedsakelig konsentrert om å
tilrettelegge IT-systemet for oppdatering av nye klassifikasjoner/kontoplaner.
Arbeidet pågår parallelt med utarbeidingen av løpende nasjonalregnskapstall etter
gammel næringsstandard, kvartalsvis og årlig.
I september 2009 gjennomførte Eurostat en detaljert gjennomgang av det norske
nasjonalregnskapet og BNI-beregningene. Besøket vil bli fulgt opp ved at Eurostat
kommer tilbake på en såkalt “direct verification mission” våren 2010.

Arbeidet med helhetlig
nasjonalregnskap

Regnskapsstatistikk,
næringslivet

Verdipapirstatistikk

Statistisk sentralbyrå

I 2008 startet et prosjekt for å samordne finansregnskapet for institusjonelle
sektorer, statistikk for offentlige finanser og nasjonalregnskapet ellers. Målet er at
etter at hovedrevisjonen er fullført i 2014, skal SSB kunne presentere et helhetlig
og konsistent nasjonalregnskap som også inkluderer finansregnskapet. I 2009 er det
publisert tabeller som gir en helhetlig framstilling av inntekts-, utgiftstall og
balansetall.
I 2009 startet en systematisk kartlegging av bruken av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) i norske foretaks regnskaper. Arbeidet videreføres i 2010. Sett i
lys av etableringen av en IFRS for små og mellomstore foretak, vil det være
nødvendig å følge utviklingen videre. I 2009 ble det frigitt årsstatistikk over ikkefinansielle foretaks utenlandsfinansiering, som gir landfordelte tall for fordringer
og gjeld overfor utlandet. Etablering av årsstatistikken legger grunnlaget for
videreutvikling av den kvartalsvise statistikken over ikke-finansielle foretaks
fordringer og gjeld overfor utlandet.
SSB følger opp utviklingen i krav og anbefalinger fra internasjonale organisasjoner
for statistikk om verdipapirmarkedene. I 2009 ble første del av en ny internasjonal
håndbok for verdipapirstatistikk som blant annet er basert på SNA 2008 framlagt i
regi av IMF, BIS og ECB. SSB deltok i arbeidsgruppa som utarbeidet håndboka. I
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2009 startet programmeringen av ny teknisk løsning for verdipapirstatistikk som
ledd i å redusere driftsrisikoen knyttet til eksisterende systemer, sikre god kvalitet i
leveransene til andre statistikker som bruker verdipapirstatistikken som kilde og
presentere dette statistikkområdet på en helhetlig måte.
Multinasjonale selskaper

De internasjonale statistikkorganene arbeider for å bygge ut og harmonisere
statistikk som belyser globaliseringen. Det foreligger EU-rettsakt om blant annet
utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel, direkteinvesteringer (FDI) og
virksomheten i flernasjonale foretak (FATS). I 2009 arbeidet SSB videre med å
bygge opp datagrunnlag og kvalitetskontrollere datakilder for FDI og FATS, blant
annet for å få kartlagt ultimate eiere og framskaffe informasjon om hvordan
produksjon, inntekt og mellomværende med mer genereres i multinasjonale
konsern, og hvordan disse elementene fordeles mellom foretak tilhørende samme
konsern, og dermed mellom land.
Utveksling av informasjon om multinasjonale selskaper mellom landene er
nødvendig for å få informasjon om datterselskaper og tilknyttede selskaper i
utlandet. SSB deltar i arbeidet med oppbyggingen av Eurostats EuroGroup Register
(EGR) ved at vi har gitt informasjon om norske enheter som er aktuelle for
registeret.

Utenrikshandel

Utvikling og oppgradering
av pris- og volumstatistikk

Årstatistikken for utenrikshandel for tjenester ble lagt ned i 2009, men årstall som
sum av kvartaler lages fortsatt. Utvalgsstørrelsen på den kvartalsvise statistikken er
økt betydelig, slik at oppblåste kvartalstall skal kunne publiseres løpende fra 2010.
Det pågår et omfattende arbeid med å utvikle ny og oppgradere eksisterende prisog volumstatistikk med utgangspunkt i nasjonalregnskapets behov, og der
internasjonale krav står sentralt. To nye prisindekser for tjenester ble publisert i
2009, og datafangst ble igangsatt for ytterligere fem indekser.
Beregningsmodellen til boligprisindeksen ble oppdatert i 2009. Antall indekser er
utvidet til å omfatte elleve regioner, hvorav fire er storbyer. Regresjonsmodellene
er utvidet med flere prissoner i alle regioner og storbyer. I tillegg kommer nye
forklaringsvariabler som boligens byggeår, om boligen ligger i tett- eller spredtbygd område og kommunens sentralitet. Det beregnes ikke lenger separate indekser
for selveier- og borettslagsleiligheter. Eieformen er isteden tatt inn som en
prisforklaringsvariabel i regresjonsmodellene.

Pris- og volumstatistikk for
utenrikshandel

Konsumprisindeks

I 2009 ble det foretatt en evaluering av pris- og volumstatistikk for utenrikshandel,
med spesiell vekt på prisvariabelen. SSB har også vurdert produsentprisindeksen
(PPI) som en framtidig kilde for priser for utenrikshandel i nasjonalregnskapet.
Videre framdrift vil bli behandlet tidlig i 2010.
Omlegging til ny standard for næringsgruppering er gjennomført. Arbeidet med
omlegging av vektkilden i KPI til nasjonalregnskapsvekter går i henhold til planen.
Det arbeides videre med økt bruk av strekkoder ved innsamling av prismateriale for
konsumprisindeksen. Dette vil kunne gjøre det mulig å publisere mer detaljert
prisstatistikk samtidig som oppgavebyrden reduseres.

3.4. Statistikk for offentlig forvaltning
Kostra
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Gjennomgang av IT-løsningene i Kostra viste at en overgang til nytt revisjonssystem må prioriteres. Arbeidet er godt i gang og vel 65 prosent av skjemaene har
kunnet gå over til SSBs integrert system for datarevisjon og estimering (ISEE),
uten problem. For de øvrige skjemaene kreves utvikling av tilleggsfunksjonalitet
som vil bli fullført i løpet av 2010. Utvikling av løsninger for mottak og skjemaproduksjon bygger på resultater fra andre utviklingsprosjekter, som ennå ikke er
fullført.
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SSB nåværende rammeavtale med Fornyings- og administrasjonsdepartementet
løper fram til 2012 (fase 3). I 2009 ble det arbeidet med å etablere nye delområder
(Forsvaret, Statens vegvesen, NAV og miljø). Indikatorer for NAV og miljø ble
publisert i desember, og indikatorer for Statens vegvesen og Forsvaret vil trolig bli
publisert tidlig i 2010. Arbeidet med første versjon av indikatorer for
statsforvaltningens totale ressursbruk (kroner og sysselsetting) er på det meste
avsluttet. Forventet publisering er tidlig i 2010. Det er også utviklet et sett med
indikatorer for kriminalomsorgen, som blir publisert i januar 2010.

3.5. Næringsstatistikk
Ny standard for
næringsgruppering
i publisering av
kortidsstatistikk i 2009

Utbygging av
industristatistikken

I 2009 ble de første resultatene av arbeidet med overgang til ny og bedre standard
for næringsgruppering synliggjort. Alle korttidsstatistikkene ble som planlagt,
publisert etter den nye standarden fra begynnelsen av 2009. Den nye næringsstandarden gir en mer hensiktmessig og oppdatert beskrivelse av aktivitetene i
næringslivet, spesielt for tjenesteytende næringer.
Utbyggingen av industristatistikken fortsatte i 2009 med innhenting av varefordelt
råvareinnsats for blant annet verkstedsindustrien. Datafangsten for varestatistikk
knyttet til industrien ble samordnet og forbedret. I 2009 fortsatte arbeidet med å
sikre bedre samsvar mellom korttids- og årsstatistikk for industrien. Arbeid med å
standardisere varekurven i produksjonsindeksen for industrien kom et godt stykke
videre, og det er laget forslag til ny varekatalog for flere næringer, blant annet for
næringsmiddelindustrien.

Forberedelse av
landbrukstelling 2010

Arbeidet i 2009 var knyttet til den siste klargjøring av nasjonale og internasjonale
brukerbehov, og til gjennomføring av en prøveundersøkelse for landbrukstellingen.
Prøveundersøkelsen ble gjennomført i september både på papir og web. Den ga
nyttige erfaringer om skjemautforming, spørsmålsstilling og bruk av Altinn som
innsamlingskanal. Det er etablert egne informasjonssider på ssb.no, med lenking til
skannede tellingspublikasjoner tilbake til 1907.

Statistikk for tjenesteytende
virksomhet

Arbeidet med en ny avanseundersøkelse for detaljhandel og engroshandel startet
høsten 2009. Resultatene fra undersøkelsen skal publiseres høsten 2010, og gi
ny informasjon om bruttofortjenester og salgsinntekter for ulike handelsvarer, blant
annet til bruk i nasjonalregnskapet.
En ny kvartalsvis investeringsstatistikk for detaljhandel ble publisert første gang i
mars 2009, med en tidsserie tilbake til 1. kvartal 2005. Det publiseres indekser
både for utførte og antatte investeringer.

Utbygging av
samferdselsstatistikken

I 2009 ble datafangsten til en ny varestrømundersøkelse gjennomført. Undersøkelsen vil gi ny informasjon om leveransemønsteret mellom produsent og
forbruker innenlands. Ny statistikk over transport med små vare- og godsbiler ble
publisert, og bidro til oppdatert kunnskap om transportytelsene i dette transportsegmentet som lastebilundersøkelsen ikke dekker. Et større utviklingsarbeid knyttet
til å utnytte måleravlesingsdata fra de årlige kjøretøykontrollene ble avsluttet med
publisering av detaljerte data om kjørelengder tilbake til 2005. Statistikken gir
blant annet bedre grunnlag for beregningene i utslippsregnskapet, energiregnskapet
og de innenlandske transportytelsene.
Sjøfartsstatistikken ble styrket gjennom publisering av ny statistikk om godsstrømmer langs norskekysten.
I 2009 tok SSB over ansvaret fra AVINOR for å levere statistikk til Eurostat over
passasjerer og gods over norske lufthavner, gjennom ny datafangst på området. En
ny, kvartalsvis statistikk vil bli publisert fra og med 2010.
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Arbeidet med å samordne og forbedre produksjonsopplegget for de årlige strukturstatistikkene kom litt kortere i 2009 enn planlagt. Sluttdatoen 1. juni 2010 står fast.
Når prosjektet er ferdig, skal disse statistikkene produseres ved hjelp av moderne
rammeverksløsninger for utvalgstrekking, datainspeksjon og prediksjon og analyse.
I tillegg skal publiseringsopplegget både for foreløpige og endelige tall gjøres mer
oversiktlig og brukervennlig.
I 2009 ble det gjort tilpasninger for å samordne utvalg med tanke på å bedre
mikrodatagrunnlaget for analyse og forskning innenfor IKT- FoU- og innovasjonsstastistikk, blant annet til prosjektet om IKT-drevet innovasjon.

3.6. Miljø- og energistatistikk
Miljøstatistikk – ny strategi

Det er utarbeidet ny strategi for arbeidet med miljøstatistikk. Både Klima- og
forurensningsdirektoratet (KLIF) og Miljøverndepartementet har vært med i
diskusjonene. Arbeidet med statistikk for utslipp til luft samt bruk og utslipp av
farlige stoffer skal prioriteres. I tillegg skal arbeidet med økonomiske virkemidler
og analyse av areal styrkes. Ressursbruken knyttet til statistikk for områdene vann,
avløp og avfall reduseres noe.

Bærekraftig utvikling

Indikatorene for bærekraftig utvikling ble publisert og lagt fram på ”Den nasjonale
møteplassen for bærekraftig utvikling” i august. På oppdrag fra Miljøverndepartementet har SSB også evaluert og publisert mulige indikatorer for bærekraftig
forbruk.

Utslipp til luft

Klimakur

Arealbruksstatistikk

De foreløpige tallene for klimagassutslipp 2008 og andre utslipp til luft ble
presentert på en pressekonferanse i SSB 19. mai. Rapporteringen til klimakonvensjonen og langtransportkonvensjonen (via Klima- og forurensningsdirektoratet) ble gjennomført som planlagt.
SSB har deltatt aktivt i arbeide med Klimakur, med et særlig ansvar for
makroanalyser.
Datagrunnlag og metode for arealbruksstatistikk for Norge ble lagt om i 2009.
Heretter vil statistikken bygge på utstrakt bruk av Matrikkelen, kombinert med
andre kilder for ubebygde områder. En nyutviklet arealklassifikasjon vil danne
grunnlaget for presentasjon av statistikken.

Kommunale utslippstall

Det er avholdt et toppmøte med Miljøverndepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet om kommunale utslippstall. En arbeidsgruppe ble oppnevnt og er
i ferd med å avgi innstilling om behovet og forslag til videre arbeid. Konklusjoner
vil bli trukket tidlig i 2010.

Integrerte miljø- og
økonomiregnskap

NAMEA-regnskapene ble publisert etter planen, men utvidelsen av publiseringen
med miljørelaterte skatter ble forskjøvet på grunn av nødvendige avklaringer om
definisjoner m.m. Undersøkelsen om miljøvernutgifter i oljevirksomheten er i gang
og resultatene blir presentert i 2010.

Energistatistikk – flere nye
undersøkelser

I 2009 ble det gjennomført en ny undersøkelse om energibruk i bygninger for
tjenesteytende virksomhet, og hovedresultater ble publisert i oktober. En rapport
med dokumentasjon og mer detaljerte resultater vil foreligge sommeren 2010. Det
legges opp til at slike undersøkelser skal gjennomføres periodisk.
Datainnsamlingen til ny undersøkelse om husholdningers energibruk ble gjennomført i 2009, som tilleggsundersøkelse til forbruksundersøkelsen. Resultater vil bli
publisert i 4. kvartal 2010.

Samordning energiregnskap
og nasjonalregnskap
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Samordningen vil også omfatte miljøregnskapene. SSB tar sikte på å ha
gjennomført en full samordning av alle disse tre regnskapene i forbindelse med
gjennomføringen av hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2011. Arbeidet ble
intensivert i slutten av 2009. Se også vedlegg D. Evaluering: Samordning av
energiregnskap og nasjonalregnskap
Oslogruppen

Det internasjonale arbeidet med harmonisering av begreper og kjennetegn og
oppstilling av enhetlige energibalanser i regi av Oslo-gruppen viste god progresjon
i 2009. En foreløpig samlet rapport (IRES) er gjenstand for en samlet vurdering i
denne gruppen primo februar 2010.

3.7. Statistikk for Svalbard

Etter at virkeområdet for statistikkloven ble utvidet med Svalbard, har SSB satset
målrettet for å beskrive svalbardsamfunnet gjennom egne undersøkelser. I tillegg
arbeider SSB med å dekke Svalbard som en egen region i flere eksisterende
statistikkprodukter. En styrking av registersituasjonen gir nye muligheter på dette
området.
I 2009 ble det publisert konsumprisindeks for Svalbard og ny befolkningsstatistikk
basert på oppgradert befolkningsregister. Det ble også etablert ny næringsstatistikk
for Svalbard. Datainnsamling for en ny levekårsundersøkelse for Svalbard er
gjennomført, og analysen vil foreligge våren 2010. I september hadde rådgivende
utvalg for svalbardstatistikk møte i Longyearbyen, med bred oppslutning både fra
lokale og sentrale aktører.
Formidlingen av statistikken er vesentlig forbedret i 2009, med egen temaside og
faktaheftet ”Dette er Svalbard”. Publikasjonen ble godt mottatt av brukerne, og
foreligger på norsk, engelsk og russisk.

4.
Skatt, fordeling og
konsumentatferd

Klima- og energiøkonomi

Makroøkonomi

Analyser av arbeidsmarked
og bedriftsatferd

Statistisk sentralbyrå

Forskning av høy kvalitet

SSB ytte omfattende service overfor Stortinget og departementer i form av skatteberegninger i 2009. Skatteberegningsmodellene (LOTTE-Skatt og LOTTEKonsum) bidro med til tallmaterialet i Regjeringens skatteopplegg. En
arbeidsgruppe (SSB og Finansdepartementet) har vurdert hvordan en skal ta i bruk
arbeidstilbudsmodellen LOTTE-Arbeid i budsjettarbeidet.
Det ble gjennomført analyser av husholdningenes etterspørsel etter elektrisitet,
herunder formålsfordelingen i husholdningene, effekter av kryssreguleringer og
kryssende målsettinger i forhold til fordeling, effektivitet og strømforbruk.
Multiple virkemidler i klima- og energipolitikken, effektiv utforming av klimaavtaler og konsekvenser av den grønne utviklingsmekanismen var også sentrale
arbeidsområder i 2009.
I 2009 ble det utarbeidet fire konjunkturrapporter med prognoser. I tillegg ble det
publisert flere artikler og rapporter som belyser norsk økonomis virkemåte. Blant
annet ble effektene av ulike aktuelle virkemidler i bekjempelsen av konjunkturnedgangen i kjølvannet av finanskrisen belyst. MODAG-modellen utvikles og
vedlikeholdes kontinuerlig for bruk i Finansdepartementet. KVARTS-modellen
brukes i konjunkturanalysene. Modellene er i tillegg brukt i analyser for eksterne
oppdragsgivere, NOU-utvalg og Stortinget. I 2009 ble arbeidstilbudsblokken i
makromodellene oppdatert med ny aldersinndeling tilpasset fornyet folketrygd og
en ny konsumfunksjon med formueseffekter på kort og lang sikt ble implementert.
Det er arbeidet videre med analyser av uførepensjonering og andre pensjonsstudier.
Ulike utdanningsøkonomiske problemstillinger er også analysert. Det har også vært
gjennomført analyser av effekter av nedbemanning i bedrifter, bedriftsbeskatning
og resultatforskjeller mellom sykehus i kreftbehandling.
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I 2009 gjennomførte SSB flere analyser av den norske velferdsstatens langsiktige
finansieringsproblemer. I større grad enn tidligere har oppmerksomheten vært rettet
mot veksten i offentlige helse- og omsorgsutgifter. Også i 2009 ble MOSARTmodellen benyttet til analyser av endringer i pensjonssystemet. Arbeidet med å
oppdatere MOSART startet. Generasjonsregnskapet ble utvidet til å omfatte en
inndeling av innvandrerbefolkningen i tre kategorier opprinnelsesland. Det ble
gjennomført en rekke analyser av hva ulike oppvekstvilkår for barn betyr for blant
annet deres senere utdanning og arbeidsinntekt.
MSG-modellen er oppdatert med nytt konsumsystem og inkludering av
renseteknologier for klimagassutslipp. Det har videre vært foretatt en studie som
sammenligner ulike typer FoU-støtte for norske økonomi. Flere studier av hvordan
klima- og energipolitikk påvirker internasjonale energimarkeder og klimagassutslipp er dessuten gjennomført. Andre studier av internasjonal klimapolitikk er
også utført.

Demografiske analyser

Nye befolkningsframskrivinger ble publisert i mai for hele landet, kommuner og en
tilleggsframskrivning for innvandrere og deres barn født i Norge. Det ble
gjennomført et prosjekt om sammenhengen mellom pensjonsalder og levealder.
Datainnsamlingen på den norske intervjuundersøkelsen under GGP; Livsløp,
generasjon og kjønn (LOGG) er gjennomført etter planen. Harmonisering og
anonymisering av LOGG til Generations and Gender Survey er fullført.

Analyser av levekår

De første analysene av LOGG ble publisert i et spesialnummer av Samfunnsspeilet
(1/2009). Det er gjennomført analyser av innvandreres levekår, holdninger til
innvandrere samt arbeidslivs- og arbeidstidsanalyser for kvinner og menn og for
par. Videre er det gjennomført likestillingsanalyser basert på LOGG-data og
registeranalyser av lovbruddskarrierer og livssituasjon etter soning. Det ble
gjennomført en rekke analyser av hva ulike oppvekstvilkår for barn betyr for blant
annet deres senere utdanning og arbeidsinntekt.

Statistiske metoder

Et nytt forskningsprosjekt for statistiske metoder for registerbasert statistikk startet
i 2009. Det langsiktige målet er å utvikle et teoretisk statistisk rammeverk. I 2009
dreide forskningen seg primært om tre temaer: Enhetsfeil, imputering i registre og
modellbasert detaljert statistikk. Teorien for enhetsfeil er på det nærmeste ferdig,
og det planlegges internasjonal publisering i 2010. Ellers er forskningsaktiviteten
konsentrert om studier av imputeringsmetoder, prediksjonsbasert estimering og
variansestimering.

5.

Fornøyde brukere og motiverte oppgavegivere

SSBs samarbeid med representanter for brukere og oppgavegivere fortsatte i 2009.

5.1. Brukerkontakt

SSB har 17 rådgivende utvalg for ulike statistikkområder, som jevnlig har møter.
SSB tilbyr også åpne kurs og seminarene, som i 2009 hadde 1861 eksterne
deltakere og 18 skoleklasser besøkte SSB.
Det er de store kursene ’Tall må temmes’ og Spørreskjemaer’ som trekker flest
deltakere. Blant seminarer med stor deltakelse kan nevnes temaer som yrke og
dødelighet, befolkningsframskrivninger, FD Trygd og utdanning.
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5.2. Formidling
Nye ssb.no

Digitaliseringsprosjektet

SSB har et pågående og stort omleggingsprosjekt av ssb.no, den største siden
starten i 1995. Systemene i dagens web er egenutviklete. Fornyelsen går både på
interne publiseringssystemer, nytt brukergrensesnitt og utvikling av tjenester og
funksjonalitet for å videredistribuere informasjonen. Omleggingen skal gi sikrere
systemer, enklere publiseringsløsninger og etablere en rekke nye tjenester. Nye
ssb.no vil lanseres høsten 2010.
SSB startet digitaliseringsprosjektet i 2009. Dette er et internt dugnadsprosjekt,
utført ved omdisponering av medarbeidere og uten eksternt tilførte midler. I løpet
av 2009 er 291 463 sider av totalt ca. 1 200 000 sider ferdig digitalisert, 111 973 av
disse er hittil tilgjengelig på ssb.no.
Målet er innen utgangen av 2012 å ha ferdig digitalisert, fulltekstsøkbare og lagt ut
på ssb.no alle SSBs 21 000 publikasjoner. Det digitaliserte materialet skal
avleveres til Nasjonalbiblioteket.

Mikrodata til forskere

Etterspørselen etter mikrodata til bruk i forskning øker. Dette gjelder både koplede
mikrodata fra administrative registre, og individdata fra SSBs intervjuundersøkelser. SSB har gradvis forbedret forskernes tilgang til SSBs data, blant annet
ved å gjøre oppdragshåndteringen bedre kjent for forskerne ved hjelp av egne side
på ssb.no.
Det er etablert et konkret samarbeid med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
(NSD) med sikte på å overføre et avidentifisert datasett av forløpsdatabasen
FDTrygd supplert med utdannings- og inntektsdata til NSD. Formålet er at NSD
skal betjene forskere med anonyme data basert på dette datasettet. Kriteriene for
trekking av utvalg og anonymisering skal utarbeides av SSB i samarbeid med
NSD. Som en følge av dette samarbeidet vil det lages en ny og mer omfattende
avtale mellom SSB og NSD

5.3. Datafangst og populasjonsforvaltning

Avdeling for datafangst ble etablert første halvår 2009. Den nye organiseringen er
ett av flere virkemidler i arbeidet med å forbedre datafangsten til SSB.
Helhetlige og samvirkende
løsninger for datafangst

SSB har i 2009 forberedt overgangen til AltinnII og vil ta i bruk nye tjenester som
AltinnII etablerer. Det er gjennomført et større planleggingsarbeid for overgang av
tjenester fra Idun, som er SSBs interne løsning, til Altinn. SSBs system for
administrering av utvalg (delregistersystemet) er også under utvikling med sikte på
standardisering og forbedring. Utviklingsarbeidet videreføres i 2010.

Samordning av utvalg

SSB har utviklet et nytt system for samordning av utvalg (Norsamu) for innrapportering fra bedrifter og foretak. Målet er å oppnå jevnere fordeling av
oppgavebyrden blant sammenlignbare enheter, samtidig som total oppgavebyrde
holdes på et så lavt nivå som mulig. Implementering av Norsamu kom godt i gang i
2009. Utvalgssystemet inneholder allerede alle de årlige strukturstatistikkene for
ulike næringer, og flere korttids- og prisstatistikker, som blant annet detaljomsetningsindeksen.

Intervjuvirksomheten

Intervjuvirksomheten har gjennomført arbeidsprogrammet for 2009, med jevn
belastning over hele året. I tillegg til faste oppdrag, er det lagt ned et omfattende
arbeid med planlegging av Tidsbruksundersøkelsen 2010. Utviklingsarbeidet for
prosjektet Nytt System for intervjuvirksomheten (SIV) leverer i henhold til
forventning, og vil fra våren 2010 gi en enklere distribusjon og oppfølging av
intervjuarbeid. Det er gjennomført forsøk med organisering av feltarbeid basert på
arbeidsfelleskap mellom intervjuere organisert i geografiske arbeidsklynger.
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Administrasjon av statistiske
populasjonsregistre

Arbeidet med å se de fire statistiske basispopulasjonene i sammenheng fortsatte i
2009. Målet er å sikre best mulig grunnlag for utarbeiding av offisiell statistikk og
en mest mulig effektiv håndtering av statistiske populasjoner. Arbeidet med å
kvalitetssikre og samordne registerbasert informasjon om boliger og husholdninger
etter formell og faktisk adresse ble prioritert. Videre er det implementert flere
aspekter ved utenlandsdimensjonen i bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) samt at
registeret over multinasjonale selskaper er bygget ut til å omfatte de 5 000 største
foretakene i EU.

Geografiske
informasjonssystemer - GIS

En geodatabase ble etablert i 2009. Basen danner grunnlaget for bruk av GIS i
Landbrukstellingen 2010 og Folke- og boligtellingen 2011. I tillegg til eiendomskart legges det fortløpende inn en rekke andre geodata som er tilgjengelige for
felles bruk i SSB til analyse-, statistikk- og presentasjonsformål. Bruk av GIS
underbygger hovedmålene i SSBs strategi og styrker utbygging av statistikken på
flere viktige områder uten at oppgavebyrden øker.

6.
Statistikkrådet

Samarbeid med
registereiere

Samarbeid for bedre statistikk

6.1. Nasjonalt samarbeid
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble medlem i Statistikkrådet i 2009.
Statistikkrådet omfatter dermed 25 statistikkprodusenter og viktige registereiere.
Det var ett møte i rådet i 2009, som blant annet dreide seg om oppfølging av
europeiske retningslinjer for statistikk, kompetanseutvikling, statistikk om statens
resultater (StatRes) og innbyggerundersøkelsene som utføres av Difi.
Statistikkrådets medlemmer inviteres til alle åpne kurs og seminarer i SSB, og i
2009 var det 273 deltakere fra institusjoner som er medlem av Statistikkrådet,
fordelt på 34 kurs og seminarer. I regi av rådet ble det holdt et seminar om
datafangst og kvalitetsarbeid med deltakere fra mange av rådets medlemmer.
Fra mai 2009 startet en ny arbeidsdeling mellom Brønnøysundregistrene, NAV Aaregisteret og SSB. Omleggingen innebærer at SSB legger mer vekt på utenlandsdimensjonen, multinasjonale selskaper samt makroanlagt kvalitetsarbeid og mindre
på håndtering av enkeltenheter. Skattedirektoratet kom med i kvalitetssikring av
næringskodene i 2009.
Det er et bredt og forpliktende samarbeid mellom SSB og registerførere.
Samarbeidet ble videreført i 2009, og foregår blant annet gjennom:
• Samarbeidsforum for Enhetsregisteret
• Matrikkelråd og Samordningsforum
• Norge Digitalt med undergrupper
• Brukerforum for folkeregisterdata
• Semicolonprosjektet

Finansielle foretak

Oppgaveinnhentingen fra finansielle foretak er et samarbeid mellom Kredittilsynet,
Norges Bank og SSB, og går langt tilbake i tid, og ble videreført i 2009.

6.2. Internasjonalt statistikksamarbeid
Ny europeisk statistikklov

EØS-samarbeidet
En ny og omfattende europeisk statistikklov trådte i kraft 1. april 2009. Loven ble
innlemmet i EØS-avtalen 4. desember, og skal i 2010 implementeres i norsk lov
gjennom en egen forskrift til den norske statistikkloven.
Dette er en overordnet statistikklov som definerer det europeisk statistiske
systemet, og som inneholder retningslinjer for utvikling, produksjon og formidling
av europeisk statistikk. Den medfører også rutiner for oversendelse av fortrolige
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statistiske opplysninger til Eurostat. Det følger også at retningslinjene for europeisk
statistikk (Code of Practice) skal gjelde for all produksjon og publisering av
europeisk statistikk.
Statistikken tilpasses nye
rettsakter

I alt 32 nye rettsakter om statistikk ble tatt inn i EØS-avtalen i 2009, mens en rekke
andre rettsakter som er vedtatt av EU, forventes tatt inn i avtalen innen kort tid.

(se vedlegg F).
Sponsorship on Quality

SSB ved administrerende direktør leder sammen med Eurostat “Sponsorship on
Quality”. Arbeidsgruppen har medlemmer fra ti land, og skal gi anbefalinger om
hvordan kvalitetsarbeidet innen statistikk skal videreføres i Europa. Dette omfatter
oppfølging av de europeiske retningslinjene for statistikk, anbefalinger om felles
elementer i kvalitetsarbeidet og kommunikasjonsstrategier på dette området.
Arbeidet skal gå fram til 2011.
FN – Statistical Commission

FN - ICP

FN - CES

Annet internasjonalt samarbeid om statistikk
Norge ved administrerende direktør ble i 2009 medlem av FNs statistiske
kommisjon for perioden 2010-2013.
Etter at SSB ledet arbeidet med evaluering av den siste runden med beregninger av
internasjonale kjøpekraftspariteter (ICP), ble Øystein Olsen leder av Excecutive
Board for 2011 - runden av ICP.
Øystein Olsen ble i 2009 medlem av styret for Conference of European
Statisticians (CES-Bureau), som er en del av FNs økonomiske kommisjon for
Europa (ECE).

FN - Oslogruppen

Arbeidet i FNs Oslo gruppe, hvor SSB har formann og sekretariat, arbeider med
sluttføring av revideringen av FNs manualer for energistatistikk (våren 2010). SSB
har i 2009 ledet arbeidet i en undergruppe, som spesielt har sett på prinsipper og
definisjoner for oppsetting av energibalanser.

Møtevirksomhet og kurs

SSB deltok på 145 møter i forbindelse med det statistiske samarbeidet i EØS, 8
møter knyttet til ECE og 12 OECD-møter. På nordisk nivå var det 21 møter i 2009.
Som del av det europeiske opplæringsprogrammet (ESTP) var SSB vertskap for
fire internasjonale kurs i 2009; om henholdsvis bruk av administrative data,
bedriftsregister, avfallsstatistikk og metadata.

MSIS - møte

SSB hadde ansvar for å arrangere møte i Meeting of management of Statistical
Information Systems (MSIS). Møtet ble arrangert i Oslo 18.-20. mai 2009 med
drøyt 50 deltagere, hovedsakelig IT-ledere, fra hele verden. Hovedtemaene var
Deling av programvare, arkitektur og styringsmodell.

6.3. Internasjonalt utviklingssamarbeid
Institusjonssamarbeid

Samarbeidet med søsterorganisasjoner i Eritrea, Malawi, Mosambik og Sør-Sudan
ble videreført i 2009. I Eritrea var aktiviteten noe lavere enn planlagt etter ønske
fra myndighetene på grunn av lavere kapasitet i det nasjonale statistikkontoret og i
påvente av neste femårsplan. I Malawi ble det blant annet arbeidet med å revidere
landets bedriftsregister og forbedre nasjonalregnskapet samt å forberede en aktiv
innsats for bedre samordning mellom statistikkprodusenter, statistikkbrukere og
giverland. I Sudan er det foruten det planlagte samarbeidet med statistikkontoret i
Sør også gjennomført et trepartssamarbeid med statistikkontorene både i Nord og
Sør om en større nasjonal levekårsundersøkelse.
Samarbeidet med overgangsland omfatter Albania, Kasakhstan, Kirgisistan og
Moldova. I Albania er det etablert et moderne folkeregister. I Kirgisistan bistår
SSB i modernisering av IT-infrastruktur ved de regionale statistikkontorene og
etablere et nasjonalt nettverk.
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Et pilotprosjekt som skal samle inn og presentere globale og nasjonale indikatorer
for tusenårsmålene i fem til sju av Norges samarbeidsland, er kommet i gang;
foreløpig i Malawi, Zambia og Uganda.

7.

Kvalitet i alle ledd

Standardisering

FOSS (Forbedring og Standardisering av Statistikkproduksjonen) ble avsluttet som
eget program i 2009, men prosjektene følges opp gjennom porteføljestyringen (se
neste avsnitt). De fleste prosjektene ble gjennomført i henhold til planene. Det
gjelder blant annet utvikling av et system for samordning av bedrifts- og foretaksutvalg, en sjekkliste for datafangst og en ny versjon av editerings- og analyseverktøyet ISEE som er tatt i bruk.

Porteføljestyring

Det er etablert et system for porteføljestyring av utviklingsprosjekter. Prosjektene
vurderes i forhold til en sett med kriterier som gir grunnlag for bedre og mer
systematisk prioritering og oppfølging gjennom året.

Kompetanseutvikling

Alle lederne i SSB deltok på ledelsesutviklingsprogram i 2009, det ble utviklet nye
kriterier for ledelse i SSB og lederne har gjennomført 360 graders evaluering.
Videre ble det utviklet et verktøy for kompetansekartlegging i virksomheten.
Kartleggingen skal blant annet bidra til å avdekke kompetansebehov og gi bedre
grunnlag for kompetanseplanlegging. For å øke den interne mobiliteten er det laget
egne retningslinjer for hospitering i SSB.
SSB gjennomførte i 2009 et bredt spekter av interne kurs, blant annet i metoder og
verktøy som støtter statistikkproduksjon og forskning. Videre var SSB arrangør for
flere internasjonale kurs (Eurostat). SSB har også en betydelig kurs- og seminarvirksomhet for eksterne brukere av statistikk.

Sikkerhet

Planverket for sikkerhetsområdet er oppdatert. Dette omfatter
• etatsplanen for Sivilt beredskapssystem (SBS)
• overordnet beredskapsplan
• plan for terrorberedskap
• sikkerhetshåndboken med prosedyrer
• områdeplanene for henholdsvis fysisk sikkerhet, krisekommunikasjon, ITinfrastruktur og pandemisk influensa.
Det er utarbeidet nye prosedyrer for sikkerhetsklarering og autorisasjon, og for
innsyn i ansattes e-post mv. Alle ansatte som behandler sikkerhetsgradert
informasjon, er autorisert i henhold til sikkerhetsloven. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har vært på tilsynsmøte og gitt uttrykk for at de i hovedsak er
godt fornøyde med sikkerhetssituasjonen i SSB.

IT-infrastruktur

Eget rom for datautstyr for å sikre avbruddsfri drift for viktige tjenester mv., såkalt
katastrofesite, ble overlevert fra Statsbygg 11. november, om lag et halvt år etter
opprinnelige planer. Dette har berørt fremdriften i arbeidet med å flytte IT-infrastruktur til ett datasenter i Kongsvinger støttet av katastrofesite. Det er likevel
gjennomført omfattende arbeider i Kongsvinger, blant annet er nytt lagringssystem
på plass, nye servere er anskaffet og et komplett nytt nettverk er under fullføring.
Flyttingen til Kongsvinger fullføres i løpet av første kvartal 2010. Videre arbeid vil
omfatte etablering av ny sikkerhetsarkitektur i nettverket. En mer systematisk
konfigurasjonsstyring etableres i tråd med ITIL prosessen som er utformet og i
henhold til Riksrevisjonens tidligere påpekninger. Arbeidet samordnes med at SSB
tar i bruk nytt verktøy i arbeidet med brukerstøtte og feilretting (Service Manager).
Målet med flyttingen er å øke kapasiteten i SSBs databehandling og tilby bedre
tilgjengelighet, samt å redusere kostnader ved å unngå dupliseringen av utstyr som
følger av å ha infrastruktur to steder. Flyttingen har imidlertid skapt en del
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forbigående driftsforstyrrelser. Øvrige utviklingsarbeider på IT-området fulgte i
hovedsak planene.
Risikovurderinger

I tilknytning til SSBs virksomhetsplan for 2009 ble det utarbeidet risikovurderinger
som er presentert i en egen publikasjon (Virksomhetsplan 2009. Risikovurderinger
Planer og meldinger 2009/4).
Det ble utarbeidet risikovurderinger av statistikkproduksjonen generelt, IKT,
økonomiforvaltning, innkjøp og sikkerhet. Det er også foretatt en mer detaljert
vurdering av risiko i tilknytning til IKT-løsningene for deler av finansstatistikken
som SSB overtok fra Norges Bank. I tillegg er det gjort vurderinger for Folke- og
boligtellingen 2011. Tabellen under viser identifiserte risikofaktorer med en omtale
av de viktigste tiltakene som er iverksatt eller gjennomført.

Overordnet vurdering

Risikoen knyttet til statistikkproduksjonen generelt vurderes å være under kontroll
selv om den ble beskrevet som høy for kompetanse (liten sannsynlighet, men
alvorlig konsekvens). Rekrutteringssituasjonen i SSB anses generelt sett tilfredsstillende, men i perioder har det vært vanskelig å holde på og rekruttere nøkkelpersonell, spesielt innen IT. Gjennomtrekk av arbeidskraft med akademisk
utdanning har også de siste årene vært høy på enkelte statistikkområder.
I halvårsrapporten ble det nevnt at lønnskostnadene økte mer enn anslått. Det ble
derfor iverksatt tiltak for å bringe utgiftene i balanse med inntektene, se tabellen
under og SSBs regnskap for 2009 i kapittel 8.
Det foretas løpende vurderinger og oppfølging av områder der SSB tidligere har
fått merknader fra Riksrevisjonen, som innkjøp, økonomistyring og IKT-feltet.
Dialogen med Riksrevisjonen er generelt god. SSB har ikke fått merknader til
regnskapet de siste årene.

Risikobildet

Statistisk sentralbyrå

Vurderingen av risikobildet for statistikkproduksjonen generelt er uendret fra
januar 2009. Risiko for problemer med dagens løsninger for verdipapirstatistikken
og inndatasystemet for banker og finansieringsforetak er fortsatt kritisk, mens det
er høy risiko for problemer knyttet til andre viktige IT-tjenester. Løsningen ligger i
utvikling av nye og standardiserte løsninger som er i gang. Porteføljestyring sørger
for informasjon og prioritering av utviklingsressurser. Risiko for dårlig kvalitet på
boligadresser i Folke- og boligtellingen er vurdert ned fra høy til moderat. På
sikkerhetsområdet er det gjennomført mange tiltak, og risiko knyttet til mangelfull
sikkerhetskompetanse er vurdert ned fra kritisk til høy. En nærmere redegjørelse av
risiko og utviklingen på disse og andre områder blir gitt i egen rapport som følger
SSBs virksomhetsplan for 2010.
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Områder for risikovurdering med kritiske suksessfaktorer i 2009 og kommentar
1
Statistikkproduksjonen
1.1 Statistikkproduksjonen generelt
Risiko for at manglende kompetanse, svikt i finansiering/brukeroppdrag,
problemer med IT-systemer, organisering/samarbeid og datatilgang
Risiko for svikt i finansieringen vurderes som moderat etter at det er
iverksatt tiltak som har brakt utgiftene i balanse med inntektene. SSB har i
2009 vært noe tilbakeholdende med nyansettelser og prioritert intern
rekruttering.
Delområder
1.2 Verdipapirstatistikken Risiko for driftsstans på gamle systemer, mangelfull
datainngang, manglende back-up.
Dagens produksjonssystemer for verdipapirstatikk har risiko for driftsstans
på grunn av manglende vedlikehold og utsatt innføring av nytt system. I
første halvår 2009 startet programmeringen av ny teknisk løsning. Første
versjon av nytt verdipapirstatistikksystem forventes å bli satt i produksjon i
første kvartal 2010.
1.3. Inndatasystem for banker og finansieringsforetak
Risiko knyttet til at systemet bruker programvare som SSB ikke har
kompetanse på.
Det er foretatt enkelte valg vedrørende teknisk løsning og etablert en
kravspesifikasjon for nytt system. Et forprosjekt for et nytt system er nylig
avsluttet. Hovedprosjektet kan starte høsten 2010 når Altinn II er på plass
med nødvendig funksjonalitet.
1.4 Folke- og boligtelling 2011
Risiko for at kvaliteten på boligadressene, boligdata og sysselsettingsdata
vil være for dårlige
Risikoen er redusert. Det er gjennomført særskilte tiltak (spesielt i Oslo og
Bergen), som har hevet kvaliteten på boligadressene. Det gjennomføres
også tiltak i forhold til registereiere og internt i SSB for å forbedre
datakvaliteten ellers.
2
IKT
Risiko for bortfall av kritiske IT-tjenester, feil etter vedlikehold og
endringer, personavhengighet, bortfall av ekstern kompetanse
Ingen endringer.
3
Økonomiforvaltningen
Risiko for utilstrekkelig kompetanse og bemanning, feil i regnskap,
utilstrekkelige rutiner, manglende informasjon og at frister ikke overholdes
Det er pekt på risiko for feil og ekstraarbeid på grunn av mangelfull
kapasitet i SSØ. Det legges opp til tett oppfølging og samarbeid med SSØ
og andre statlige etater.
4
Anskaffelser – innkjøp
Risiko for regelbrudd, misligheter, dårlige avtaler og manglende
innkjøpskompetanse
Nye retningslinjer for innkjøp er utarbeidet.
5
Sikkerhet
Risiko for mangelfull informasjonssikkerhet, datasikkerhet, kriser, brann,
innbrudd og manglende sikkerhetskompetanse
Sikkerhetshåndbok og beredskapsplaner for SSB er oppdatert. Det er
etablert rutiner for autorisering. SSB har deltatt i øvelsen Trim 09. Det er
også utarbeidet en egen risikovurdering for samfunnssikkerhet og beredskap
som er oversendt Finansdepartementet.
Andre vurderinger
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Det ble også foretatt risikovurderinger på avdelingsnivå for sentrale prosjekter.
Det viser seg blant annet at risikosituasjonen knyttet til Landbrukstelling 2010 ble
redusert i løpet av 2009 som følge av at planleggingen er kommet lenger.
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Det er foretatt internkontroll av bistandsarbeidet, anskaffelser, dokumenttilgjengelighet og rutiner for områder der det kan være mulighet for mislighold, i
tillegg til mindre kontroller på ulike områder. Det er ikke avdekket vesentlige
avvik, men en del tiltak vil bli vurdert og fulgt opp.
Riksrevisjonen gjennomgikk høsten 2009 flere områder i SSB, blant annet
anskaffelsesområdet, materialregnskapet og risiko knyttet til informasjonssikkerhet
i SSB, spesielt forhold knyttet til driftsadministrasjon og aksesskontroll.

8.

Administrasjon og andre forhold

8.1. Økonomiforvaltning

Riksrevisjonen hadde ingen merknader til SSBs regnskap for 2008.
Høsten 2009 tok SSB i bruk Planlegger i Agresso som et verktøy for å forbedre og
effektivisere budsjettarbeidet. Foreløpig er det en del oppstartproblemer, men det
tas sikte på å bruke verktøyet for fullt i 2010. SSØ har ferdigstilt rapporter til
budsjettoppfølgingen. Dette arbeidet som har pågått siden 2007, og vil redusere det
manuelle rapportarbeidet fra og med 2010. Det holdes jevnlige møter med SSØ for
å følge opp ulike problemstillinger.

8.2. Rapportering og resultatoppfølging - regnskap

Budsjettet for 2009 ble satt opp med et underskudd på 8 millioner kroner på post
01 stat og 3,5 millioner kroner på post 21 brukeroppdraget. Dette ble gjort på
bakgrunn av overføringer fra 2008 (13,7 og 23,0 millioner kroner på post 01 og
21). Flere store utviklingsprosjekter, herunder Nye ssb.no, ble gjennomført
innenfor egen ramme.
Totalt ble det et negativt driftsresultat for 2009 på 2,3 millioner kroner. Med
overførte midler fra 2008 på 36,6 millioner kroner, er overføringen til 2010 samlet
for post 01 og post 21 på rundt 34,3 millioner kroner.
Post 01 Statsoppdraget

Bevilgningen for 2009 var på 467,1 millioner kroner. SSBs ramme økte med 3,7
millioner kroner som følge av lønnsoppgjøret 2009. Trygderefusjoner kommer i
tillegg med 18,6 millioner kroner.
Regnskapet viser et negativt driftsresultat på 4 millioner kroner. Med overførte
midler fra 2008 på 13,7 millioner kroner blir overføringen til 2010 på 9,7 millioner
kroner.

Post 21 Brukerfinansierte
oppgaver (spesielle
driftsutgifter)

Inntektene fra brukerfinansierte oppgaver i 2009 ble på 186,6 millioner kroner. Det
er 9,1 millioner kroner mer enn inntektskravet og 5,3 millioner mer en budsjettert.
Regnskapet viser at driftsresultatet ble på 1,7 millioner kroner. Med overførte
midler fra 2008 på 23 millioner kroner blir overføringen til 2010 på 24,7 millioner
kroner.

Post 45 Større Anskaffelser

Bevilgningen på post 45 var på 11,1 millioner kroner. Regnskapet for 2009 viser et
negativt driftsresultat på 6,5 millioner kroner. Med overførte midler fra 2008 på 8,1
millioner kroner blir overføringen til 2010 på 1,7 millioner kroner.

8.3. Personalressurer og lønnsutvikling

En mer utfyllende årsrapport for personalområdet finnes i vedlegg E.
Personalressurser

Statistisk sentralbyrå

SSB hadde 1013 medarbeidere 31.12.2009 inkludert 22 i fødselspermisjon. På
samme tidspunkt i fjor var det 1014 ansatte. Det er 626 ansatte i Oslo og 387 i
Kongsvinger. Dessuten hadde SSB 52 ansatte med permisjon uten lønn. SSB hadde
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også 186 intervjuere som arbeider med spørreundersøkelser, 110 lokale intervjuere
rundt i landet og 76 intervjuere sentralt. SSB hadde 55 ledere, med en kvinneandel
på 40 prosent.
Årsverk

Lønnsutvikling

Det ble budsjettert med 967 årsverk i 2009, sammenliknet med 965 i 2008 og 956 i
2007. På statsoppdraget ble det planlagt med 725 årsverk og på brukeroppdraget
243 årsverk. Intervjuere er ikke inkludert her. I tillegg kommer intervjuere som til
sammen utførte 59 årsverk i 2009.
Beregnet, gjennomsnittlige årslønnsvekst for heltidsansatte i SSB for 2009 var 4,8
prosent, vel 3 prosentpoeng lavere enn i 2008. For staten samlet i 2009 var
lønnsveksten 4 ½ prosent mot 6,6 i 2008 og 5,1 i 2007. Størstedelen av
årslønnsveksten for heltidsansatte i SSB i 2009 var overheng fra 2008 på 3,2
prosent. Det generelle tarifftillegget utgjorde bare 0,4 prosent og lønnsglidningen
var på 1,2 prosent.
Gjennomsnittlig månedslønn i alt for heltidsansatte i SSB per 1. september 2006- 2009. Antall,
kroner og endring i prosent
Antall ....................................
Månedslønn ...........................
Endring i prosent

2006
797
30 098
1111

2007
833
32 370
7,5

2008
837
35 192
8,7

2009
862
36 142
2,7

Beregnet årslønn for heltidsansatte i SSB 2006-2009. Kroner og endringer i prosent
Årslønn ................................
Årslønnsvekst i prosent .......
Herav
- overheng fra året før ............
- tarifftillegg ..........................
- lønnsglidning .......................

2006
358 531

2007
379 405
5,8

2008
409 481
7,9

2009
429 324
4,8

2,2
1,4
2,2

2,4
1,4
2.2

3,2
0,4
1,2

8.4. HMS og inkluderende arbeidsliv

SSB har beholdt de samme målene som ble formulert da avtalen om inkluderende
arbeidsliv ble inngått i 2003:
• SSB vil aktivt arbeide for å holde sykefraværet på et fortsatt lavt nivå
• SSB vil ivareta ressursene som medarbeidere i alle aldre representerer,
gjennom en aktiv livsfasepolitikk
Gjennomsnittlig sykefravær i 2009 var 5,5 prosent. 14 ansatte hadde avtale om
aktiv sykemelding.
Det opplyses i stillingsannonser om at forholdene legges til rette for personer med
nedsatt funksjonsevne, og kvalifiserte søkere med nedsatt funksjonsevne innkalles
alltid til jobbintervju. Alle retningslinjer i HMS-arbeidet er samlet i en HMShåndbok, som ble revidert høsten 2009.

8.5. Lokaler, universell utforming, innkjøp og grønn stat

Lokaler og universell
utforming

SSB har til sammen ca. 35 000m2 bygningsmasse. I 2009 ble bygningene
vedlikeholdt i samsvar med husleieavtaler og ved behov.

Universell utforming er en del av planlegging og drift av lokalene. I SSBs lokaler
er det gjort tilpasninger for funksjonshemmede, rullestolbrukere, merking for
svaksynte og teleslynger i møterom. Universell utforming skal være en del av
kravspesifikasjonen i anbudssaker hvor dette er relevant.
Innkjøp
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SSBs innkjøpsstrategi er fulgt opp, blant annet ved å anskaffe et verktøy for
konkurransegjennomføring (KGV) og online-portal for reisebestillinger. Det nye
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verktøyet brukes til alle innkjøp som har avtaleverdi over 100 000 kroner.
Innkjøpsstrategien følges opp i henhold til resultatmål for blant annet antall
anbudskonkurranser, inngåtte avtaler, leverandører, avtalelojalitet, prosentandel
online-reisebestillinger og ressursbruk.
SSBs innkjøpsstrategi følger også intensjonen i forskrift for offentlige anskaffelser
med hensyn til miljøkrav til leverandører, samt etikk og samfunnsansvar.
Grønn stat – miljøledelse

Statistisk sentralbyrå

SSB har vært sertifisert som miljøfyrtårnbedrift siden 2005. Sertifisering for tre nye
år ble gitt i 2008. Miljøledelse er integrert i SSBs HMS-system.
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Vedlegg A

Regnskapsrapport
Statistisk sentralbyrå regnskap 2009. Samlet for post 01 og post 21. 1 000 kroner
Regnskap

Budsjett

Rev. budsjett

Regnskap

2008
440 100
182 238
14 300
18 062
654 700

2009
467 100
181 296
0
0
648 396

2009
467 100
186 306
3 700
0
657 106

2009
467 100
186 635
3 700
18 643
676 078

Lønnsutgifter
Varer og tjenester
Ufordelte SSB.no-midler
Sum utgifter

473 768
198 509

474 281
192 647
0
666 928

496 755
181 610

672 276

464 520
188 480
7 000
660 000

Driftsresultat
Overføringer fra året før
Overføringer til neste år

-17 576
54 202
36 626

-11 604
0
-11 604

-9 822
36 627
26 805

-2 287
36 627
34 340

Regnskap

Budsjett

Rev. budsjett

Regnskap

2008
440 100
14 300
18 062
472 462

2009
467 100
0
0
467 100

2009
467 100
3 700
0
470 800

2009
467 100
3 700
18 643
489 443

Lønnsutgifter
Varer og tjenester
Ufordelte SSB.no-midler
Sum utgifter

343 357
135 095

345 883
130 920

367 481
125 967

478 451

341 265
126 933
7 000
475 198

476 803

493 448

Driftsresultat
Overføringer fra året før
Overføringer til neste år

-5 989
19 665
13 676

-8 098
0
-8 098

-6 003
13 676
7 673

-4 005
13 676
9 671

Regnskap

Budsjett

Rev. budsjett

Regnskap

Inntektskrav i statsbudsjettet
Mer/mindre- inntekt
Oppdragsinntekt
Sum inntekter

2008
187 000
-4 762
182 238
182 238

2009
177 500
3 796
181 296
181 296

2009
177 500
8 806
186 306
186 306

2009
177 500
9 135
186 635
186 635

Lønnsutgifter
Varer og tjenester
Sum utgifter

130 411
63 414
193 825

123 255
61 547
184 802

128 398
61 727
190 125

129 274
55 643
184 917

Driftsresultat
Overføringer fra året før
Overføringer til neste år

-11 587
34 538
22 951

-3 506

-3 819
22 951
19 132

1 718
22 951
24 669

Statsbevilgning
Oppdragsinntekt
Lønnskompensasjoner
Refusjoner
Sum inntekter og refusjoner

678 365

Statsoppdraget, post 01. 1 000 kroner
Statsbevilgning
Lønnskompensasjoner
Refusjoner
Sum inntekter og refusjoner

Markedsoppdraget, post 21. 1 000 kroner
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Større nyanskaffelser, post 45. 1 000 kroner
Regnskap

Budsjett

Rev. budsjett

Regnskap

2008
10 200

2009
11 100

2009
11 100

2009
11 100

Sum utgifter

4 545

11 100

19 243

17 562

Driftsresultat
Overføringer fra året før
Overføringer til neste år

5 655
2 488
8 143

0

-8 143
8 143
0

-6 462
8 143
1 681

Statsbevilgning
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0
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Organisasjonskart
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Vedlegg C

Statistisk sentralbyrås
årsrapport for 2009

Evaluering og samordning av surveybasert
levekårsstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB)
Notat fra fase 1 av prosjektet. Foreløpig upublisert.
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Sammendrag

Dette notatet oppsummerer arbeidet med fase 1 av prosjektet ”Evaluering og
samordning av surveybasert levekårsstatistikk”. Hovedmålet med
evalueringsprosjektet er å presentere et nytt system for surveybasert
levekårsstatistikk som på en best mulig måte dekker dagens behov for data på
feltet.
I fase 1 av prosjektet har vi gjort følgende
• gitt en gjennomgang, beskrivelse og begrunnelse av statistikkbehov på
levekårsfeltet og en vurdering av hvilke indikatorer det er relevant og viktig å
samle inn.
• gitt forslag til framtidige indikatorer og sammensetning av indikatorer på
levekårsfeltet.
• gitt en beskrivelse av hvilke datakilder som skal benyttes
• gitt foreslag til et nytt system for innsamling av surveybasert levekårsstatistikk,
endringer i forhold til hva/hvordan systemet var tidligere og forventet
ressursbruk i forhold til tidligere.
Innledningsvis i notatet diskuteres levekårsbegrepet og hva vi forstår med dette.
Hoveddelen av notatet tar for seg de ulike levekårstemaene og vurderer om de
fortsatt skal samles inn, hvorfor og i sammenheng med hvilke andre
levekårsområder. Alternative datakilder til intervjudata beskrives også der disse
finnes. Noatet presenterer også noen forslag til vektlegging av nye tema og
indikatorer innenfor den surveybaserte levekårsstatistikken. Til sist beskrives vårt
forslag til nytt systemet for innsamling av surveybasert levekårsstatistikk.
Følgende levekårstema gjennomgås:
• Boforhold og bomiljø
• Utsatthet og uro for lovbrudd
• Fritidsaktiviteter
• Sosial og politisk deltakelse
• Økonomisk og sosial deprivasjon
• Arbeidsforhold
• Helse
• Omsorg
• Barnetilsyn
For hvert av levekårstemaene diskuteres dekning innenfor dagens levekårssystem,
kvalitet og hvilke andre levekårsområder hvert enkelt av disse temaene naturlig
hører sammen med. I tillegg trekker vi fram hvilke indikatorer som er viktigst
innenfor hvert tema. På bakgrunn av dette foreslår vi følgende sammensetning av
tema og indikatorer på levekårsfeltet i det framtidige systemet for levekårsundersøkelser:
Tema 1:
• Bolig, boforhold, nærmiljø og utsatthet og uro for lovbrudd
Tema 2:
• Fritidsaktiviteter (kultur- og idrett) og deprivasjon
Tema 3:
• Fritidsaktiviteter (friluftsliv), deltakelse (organisasjonsdeltakelse) og
deprivasjon
Disse tre temaene foreslås dekket gjennom tillegg til den årlige
levekårsundersøkelsen EU-SILC (European Union - Statistics on Income and
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Living Conditions), som tre moduler som roterer. Dette betyr at vi vil kunne få
informasjon om disse tre modulene hvert tredje år, en syklus som tilsvarer den vi
har i dag. Oppstart med tema 3 foreslås til 2011.
Tema 4:
• Helse, omsorg og sosial kontakt
Vi foreslår at temaene helse, omsorg og sosial kontakt samles i en egen
undersøkelse i det nye systemet. På grunn av den kommende forordningen på
området helse, European Health Interview Survey (EHIS), med foreslått
datainnsamling hvert 5. år fra 2014, er det sannsynlig at vi vil gå over til å samle
inn disse dataene hvert femte år i framtida. Vi foreslår dermed også at EHIS skal
dekkes gjennom denne undersøkelsen fra 2014. Vi foreslår først å gjennomføre en
nasjonal levekårsundersøkelse med helse, omsorg og sosial kontakt som tema i
2012 for at det ikke skal gå for lang tid mellom tidspunkt for datainnsamling for
disse temaene (siste undersøkelse med helse som tema ble gjennomført i 2008).
Tema 5:
• Arbeidsforhold
Vi foreslår at temaet arbeidsforhold samles i en egen undersøkelse og at det
nåværende opplegg videreføres, dvs. at dataene samles inn hvert tredje år. Både
utvalgsstørrelse og panel videreføres. Dette forutsetter videre finansiering fra
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som per i dag finansierer ¾ av
undersøkelsen.
Vi legger opp til at det knyttes et sett med felles kjernevariable til disse tre
undersøkelsene. Minimumssettet vil også dekke Eurostats Core Variables, som er
under utvikling. I tillegg skal det være rom for at noen tema / undersøkelser vil
trenge tilleggsvariable. Registeropplysninger vil brukes i størst mulig grad der det
er mulig.
Kort med andre forhold fra delnotat 2 – registeropplysninger, kostnader m.m

Innledning

Dette notatet oppsummerer arbeidet med fase 1 av prosjektet ”Evaluering og
samordning av surveybasert levekårsstatistikk”.
Arbeidet har vært ledet av Elisabeth Rønning ved seksjon for levekårsstatistikk.
Tor Morten Normann og Arne S Andersen har vært viktige bidragsytere i
prosjektet sammen med flere andre. Styringsgruppen har bestått av Johan-Kristian
Tønder, Elisabeth Nørgaard, Anne Sundvoll og Øyvin Kleven, alle fra Statistisk
sentralbyrå.
Hovedmålet med prosjektet er å presentere et nytt system for surveybasert
levekårsstatistikk som på en best mulig måte dekker dagens behov for data på
feltet, samtidig som et nytt system for surveybasert levekårsstatistikk skal bidra til
en mer effektiv og stabil ressursbruk i alle ledd av produksjonsprosessen av
statistikkene.
Forutsigbarhet for alle involverte i produksjonen av statistikkene er et viktig
element. Et nytt system for surveybasert levekårsstatistikk skal være tydelig og
forutsigbart for interne og eksterne brukerne. Formålet skal være tydelig, innholdet
i systemet og resultater skal være lett tilgjengelig og i tråd med kvalitetskrav og
brukerbehov.
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I fase 1 av prosjektet har vi gjort følgende
• gitt en gjennomgang, beskrivelse og begrunnelse av statistikkbehov på
levekårsfeltet og en vurdering av hvilke indikatorer det er relevant og
viktig å samle inn.
• gitt forslag til framtidige indikatorer og sammensetning av indikatorer på
levekårsfeltet.
• gitt en beskrivelse av hvilke datakilder som skal benyttes
• gitt foreslag til et nytt system for innsamling av surveybasert
levekårsstatistikk, endringer i forhold til hva/hvordan systemet var
tidligere og forventet ressursbruk i forhold til tidligere.
For å kunne gjøre en vurdering av statistikkbehovet på levekårsfeltet er det viktig å
si noe om hva vi forstår med levekår og hva vi mener skal være den surveybaserte
levekårsstatistikkens oppgave. Dette gjør vi innledningsvis i notatet. Historikken i
datainnsamlinger på levekårsfeltet er også en viktig referanseramme, og vedlegg 1
til notatet gir en beskrivelse av historikken, hvilke indikatorer som har vært samlet
inn før og hvilke indikatorer som samles inn og publiseres i dag.
Hoveddelen av dette notatet vurderer dagens ulike temaer og indikatorer og
foreslår hva som fortsatt bør samles inn og hvilke tema som bør samles inn
sammen (sammensetning). Vi vurderer også alternative innsamlingskilder til
dagens. Avslutningsvis foreslår vi et nytt system for innsamling av surveybasert
levekårsstatistikk.

Hva er levekår - og formålet med surveybasert
levekårsstatistikk i SSB
Levekårsforskningen i Norge ble etablert som et motsvar på den rendyrkete
økonomiske målingen av nasjoners velferd gjennom BNP mot slutten av 1960tallet. I Norden var det den objektive levekårstilnærmingen som fikk fotfeste mens
i andre deler av verden har en subjektiv livskvalitetstilnærming blitt mer
framgangsrik (Fyhn og Dahl, 2000).
Det har vært bred internasjonal enighet om at viktige ressurser eller vilkår, det som
gjerne kalles for levekårskomponenter, innbefatter:
• Helse og tilgang til medisinsk behandling
• Sysselsetting og arbeidsvilkår
• Økonomiske ressurser og forbruksvilkår
• Kompetanse og utdanningsmuligheter
• Familie og sosiale relasjoner
• Boligforhold og tilgang på tjenester i nærmiljøet
• Rekreasjon og kultur
• Sikkerhet for liv og eiendom
• Politiske ressurser og demokratiske rettigheter
Levekår kan defineres som individenes tilgang på ressurser som de kan bruke på
ulike arenaer til å kontrollere og bevisst styre sine livsvilkår (NOU 1993:17).
Sentralt i levekårsforskningen har spørsmålet om hvordan levekårsressurser henger
sammen stått (Fyhn og Dahl, 2000).
Flere forskere har tatt til orde for at den kunnskapen den objektive
levekårsforskningen frambringer er viktigere politisk enn den
livskvalitetsforskningen produserer. Hvis samfunnsplanlegging er formålet, er
levekårsforskning å foretrekke. Kunnskap om folks tilfredshet eller misnøye, som
livskvalitetsforskningen blant annet er mer opptatt av, kan ikke ha samme status
som handlingsrelevant kunnskap (Fyhn og Dahl, 2000). Mot levekårstilnærmingens
objektive og materielle sider – og for livskvalitetstilnærmingen – taler at materiell
standard og økonomisk vekst har sine økologiske og sosiale grenser. Når den
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materielle levestandarden har nådd et høyt nivå, som for eksempel i Norge, og
ulikheten samtidig er relativt liten, så bør subjektivt velvære tillegges større vekt. I
slike land bør velferd bety høyere velvære, ikke høyere velstand.
Det vi ser i praksis i vår egen levekårsundersøkelse, er at vi til en viss grad
kombinerer objektive og subjektive mål, men med en overvekt av objektive mål.
Eksempler på subjektive mål er egne vurderinger av arbeidsmiljø og helse.
Fornøydhet med ulike tjenester, for eksempel helsetjenester, er eksempler på andre
mer subjektive mål, som vi kan komme til å måle i framtida, blant annet fordi
Eurostat har inkludert dette i EHIS.
Hva er så formålet med SSBs surveybaserte levekårsstatistikk? På mange av de
viktige levekårsområdene har vi i dag gode registre. Vi har et godt
befolkningsregister som danner grunnlaget for ulik befolkningsstatistikk, vi har et
utdanningsregister og et inntektsregister, som i dag også dekker husholdningers
inntekter, og vi har et arbeidstakerregister. Etter hvert vil SSB også få på plass et
register som dekker ulike forhold knyttet til husholdningers boliger. Mye av denne
informasjonen knyttes i dag til opplysningene samlet inn via intervju. Likevel
mangler det registeropplysninger om mange viktige områder knyttet til boforhold,
boligøkonomi og bomiljø. Et annet viktig område som ikke dekkes godt gjennom
registre er helse, sosial kontakt og deltakelse. Når det gjelder arbeid er arbeidsmiljø
et område som i stor grad dreier seg om subjektiv opplevelse av egen
arbeidssituasjon, opplysninger man må spørre aktivt om for å få svar på. Også
forhold knyttet til hva befolkningen gjør på fritiden knyttet til fysisk aktivitet,
idretts- og friluftsaktiviteter samt deltakelse innenfor ulike organisasjoner og
foreninger er forhold vi ikke har registeropplysninger om. Alle disse områdene er
viktige områder som faller innenfor levekårsparaplyen og som derfor bør dekkes av
SSBs surveybaserte levekårsstatistikk.
Hvordan skal så disse områdene dekkes gjennom levekårsstatistikken? Vi mener at
de viktigste formålene som ble presentert i utredningen fra 1996 (Notater, 96/4)
fortsatt består:
1. Skaffe indikatorinformasjon om enkelttemaer innenfor levekårsfeltet.
Det er fortsatt stor etterspørsel etter informasjon om slike enkelttemaer –
om omfanget av et fenomen, hvordan det utvikler seg og hvordan det
fordeler seg i befolkningen. Vi kan skille mellom to hovedtyper av
indikatorinformasjon:
a. For hele befolkningen: nivå, samlet ulikhet, utvikling i nivå og
ulikhet
b. For viktige befolkningsgrupper: nivå, ulikhet innen gruppen,
utvikling i nivå og ulikhet i forhold til andre grupper
Et problem når vi ønsker å si noe om viktige befolkningsgrupper – eller
befolkningsgrupper med dårlige levekår – er at de ofte er små. Dette er
alltid en utfordring ved utvalgsundersøkelser, og kanskje spesielt i
levekårsundersøkelser der ”de utsatte”, de som har mindre tilgang til ulike
levekårsområder, er spesielt interessante. En annen problemstilling knytter
seg til arbeidsmiljøfeltet der arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt
og der ulike arbeidsmiljøproblemer varierer sterkt etter yrke og næring.
Når det gjelder utsatte grupper har overgangen til EU-SILC gitt oss et
større utvalg som gjør at vi lettere kan si noe om de utsatte, små gruppene i
samfunnet. Når det gjelder arbeidsmiljøproblematikken har vi i samarbeid
med Arbeidsdepartementet fått finansiert et større utvalg, som gjør at vi
kan publisere en mer relevant og nyansert arbeidsmiljøstatistikk. På
helsefeltet har vi samarbeidet med Helsedirektoratet på ad hoc basis om
større utvalg for å møte disse utfordringene. Det er likevel viktig å
understreke at små grupper og utvalgsstørrelse fremdeles er en stor
utfordring. Fallende svarprosenter bidrar dessuten til at dette kan bli en
enda større utfordring i fremtiden.
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2. Skaffe tverrgående temainformasjon. Da snakker vi både om muligheten
til å gi et helhetsbilde av et bredt felt som dekker et eller flere temaer (for
eksempel helseforhold og boforhold), og muligheten til å ha informasjon
om sammenhengen mellom ulike temaer eller variable på individ/husholdningsnivå. Det siste har vi ikke fullt ut hatt mulighet til å gjøre i
systemet vi har per i dag og det vil vi heller ikke ha fullt ut i det nye
systemet, men et viktig aspekt ved evalueringen er å se hvilke
levekårstema som ofte analyseres i sammenheng og forsøke å lage et
opplegg som i så stor grad som mulig sammenstiller områder som naturlig
hører sammen.
3. Skaffe forløpsinformasjon. Fra 1997 har vi hatt et levekårspanel og fra
2004 har vi levert paneldata til Eurostat (dekker årene 2003-2004) og EUSILC har erstattet det opprinnelige levekårspanelet. Dette er et viktig
område som kan utnyttes i større grad enn det gjøres i dag, og paneldataene
fra levekårsundersøkelsene utgjør en datakilde som med fordel bør brukes
mer aktivt av velferds- og samfunnsforskere framover.
Hvilke indikatorer, hvilken tverrgående informasjon og hvilken
forløpesinformasjon som skal samles inn gjennom den surveybaserte
levekårsstatistikken bør gjenspeile brukerbehovene. SSBs strategier sier at tjenester
og produkter skal utformes og produseres mest mulig effektivt og i samsvar med
brukerbehovene. Prosesser og metoder skal gjennomgås og videreutvikles (SSB,
2007/2). Dette gjelder også hva vi skal samle inn statistikk om ved hjelp av surveys
framover. Statistikk speiler samfunnet. Statistikk skal gi oss kunnskap om
utviklingstrekk for befolkning og levekår, økonomi, miljø og næringsvirksomhet.
Statistikk skal også gi kunnskap om endringer i samfunnet (SSB, 2007/2). Den
surveybaserte levekårsstatistikken er en liten del av kunnskapsgrunnlaget vårt for å
si noe om dette. Brukerbehov knyttet til kunnskap om levekår og utvikling i
levekår samt om det finnes gode alternative datakilder til surveys for å dekke ulike
behov knyttet til kunnskap blir derfor viktig når man skal vurdere hva som skal
samles inn ved hjelp av surveybasert levekårsstatistikk framover. Seksjon for
levekårsstatistikk i SSB har tett dialog med nasjonale og internasjonale brukere av
vår statistikk og kjenner behovene godt. I dette evalueringsprosjektet tas det sikte
på å gjennomføre flere brukermøter som et viktig supplement til den dialogen vi
allerede har, for å få drøftet og vurdert våre forslag til endringer innenfor den
surveybaserte levekårsstatistikken.
Ut over å være en viktig kunnskapskilde for brukere som departementer,
direktorater og forskningsinstitusjoner i Norge er også Statistisk sentralbyrås
levekårsundersøkelser (LKU) en viktig del av feltet som internasjonalt defineres
som ”Social statistics”. Både Eurostat og FN jobber med å utvikle dette feltet, og
interessen for sammenliknbar statistikk som måler velferd, livskvalitet og
fremskritt ut over økonomi er stor (UN 2009, Stiglitz-kommisjonen). Eurostats
forslag til European Programme of Social Statistics (EPSS) vil, hvis det blir
implementert, øke omfanget av lovpålagt levering av statistikk på
sosialstatistikkfeltet (Eurostat, 2008).
Viktige registre – dagens bruk og framtidige muligheter
Statistisk sentralbyrås mange registre er et viktig grunnlag og supplement til de
surveybaserte undersøkelsene som gjennomføres.
Utvalgene til utvalgsundersøkelsene trekkes fra BEBAS på bakgrunn av Det
sentrale folkeregisteret. Husholdningsregistret bruker vi ikke direkte i LKU Vi
bruker familieopplysninger fra register som utgangspunkt i 1. gangs registrering av
husholdning. Når vi samler inn opplysninger om arbeidsforhold benytter vi allerede
registrerte opplysninger om arbeidssted, slik at man bare kan spørre om disse
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opplysningene stemmer, og slipper å bruke mye intervjutid til å skaffe
næringsopplysninger.
Sentrale levekårsvariable knyttet til utdanning, inntekt og formue, fødeland og
enkelte variable for mottak av trygder og stønader hentes også fra register.
Forløpsdatabasen FD-trygd gir muligheter for å avgrense en rekke trygde- og
stønadsmottakere. Den gir også mulighet for å koble til historiene for eksempel
trygder, stønader og arbeid. Forløpsdatabasen FD-trygd gir også presise
opplysninger om arbeidstid for ansatte og lønn knyttet til arbeidsforhold. Selv om
opplysningene er presise er det likevel viktig å til en hver tid vurdere kvaliteten
knyttet til disse opplysningene for en del ansatte.

Forslag til framtidige indikatorer på levekårsfeltet
Innledning
Videre i notatet skal vi se på de ulike temaene og indikatorene mer i detalj og
vurdere om de fortsatt skal samles inn, hvorfor og i sammenheng med hvilke andre
levekårsområder. Vi vil også presentere forslag til noen nye tema og indikatorer.
Temaene / indikatorene vil bli gjennomgått i denne rekkefølgen:
1. Boforhold og bomiljø
2. Utsatthet og uro for lovbrudd
3. Fritidsaktiviteter
4. Sosial og politisk deltakelse
5. Økonomisk og sosial deprivasjon – nytt område
6. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø
7. Helse og omsorgsbehov
8. Omsorgsarbeid
9. Barnetilsyn – nytt område
For hvert av disse områdene blir følgende diskutert:
1. Levekårsrelevans og dekning i systemet for levekårsundersøkelser fra
1996-2009
2. Hvilke andre levekårstema henger dette temaet analytisk sammen med –
eller hvilke tema er det naturlig å analysere (ha mulighet til å analysere)
dette tema i sammenheng med?
3. Synspunkter knyttet til kvalitet på indikatorene under hvert tema
4. Kjerneindikatorer – viktigste / mest relevante indikatorer innenfor hvert
tema
1) Boforhold og bomiljø
Levekårsrelevans og dekning i systemet for levekårsundersøkelser
Boforhold er et av de sentrale levekårsområdene. Selv om nordmenn flest etter
hvert har gode boforhold og selv om enkelte har hevdet at boforhold har fått
mindre betydning i en velferdspolitikk er det neppe tvil om at boforhold generelt er
svært levekårsrelevant. Vektleggingen av de ulike sidene ved boforhold har
imidlertid endret seg, fra stor vekt på boligstandard til senere å større vekt på
boligøkonomi og bomiljø.
Boforhold har utgjort en betydelig del av den temaroterende
tverrsnittsundersøkelsen om boforhold, fritid og utsatthet og uro for lovbrudd.
Opplysninger om boforhold er også en meget sentral del av EU-SILC.
Opplysningene om boforhold er også forholdsvis godt utnyttet i SSB. I tillegg til
publiseringen i statistikkbanken er de utnyttet i rapporter (Enes 2010; Rapporter
2009/1), i statistiske analyser (Normann 2007; Ugreninov 2005) og i flere artikler i
Samfunnsspeilet.

38

Statistisk sentralbyrå

Planer og meldinger 6/2010

Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2009

Andre kilder til opplysninger om boforhold er Forbruksundersøkelsen (2002) og
registre. Forbruksundersøkelsen har gode data om boligutgift, men tallene for
boligutgifter (kontantstrøm) publiseres ikke. Det finnes registerdata om hustype,
byggeår, en del tekniske kvaliteter knyttet til boligen, boligareal- og størrelse og
eierforhold. Det er usikkerhet knyttet til kvaliteten på disse registerdataene. Vi vil
vurdere kvaliteten på disse og eventuelt hente disse fra register og ikke gjennom
intervju. Selv om registerdata om boligen skulle vise seg å være brukbare er det en
rekke problemstillinger omkring bolig som ikke vil kunne dekkes uten utvalgsdata.
Det gjelder f. eks. utvikling og struktur når det gjelder sammenhengen mellom
boligøkonomi, bomiljø og boligstandard, finansiering av egen bolig, leiemarkedet,
og ikke minst bomiljøet.
Kjerneindikatorer
• Hustype
• Boligstandard (boligstørrelse, bad og WC, kalde og fuktige rom)
• Eierforhold
• Boligøkonomi (bokostnader)
• Bomiljø (støy, rekreasjonsområder i nærmiljøet)
Andre viktige indikatorer er knyttet til funksjonshemmede i boligen, eller
livsløpsstandard. Det kan også være viktig å ha et panelopplegg for boforhold, for
eksempel for å studere boligkarrierer eller anskaffelse av bolig.
2) Utsatthet og uro for lovbrud
Levekårsrelevans og dekning i systemet for levekårsundersøkelser
Levekårsundersøkelsene har åtte ganger i perioden 1983-2007 inneholdt spørsmål
om befolkningens utsatthet for lovbrudd i løpet av ett år. Disse indikatorene
forteller oss noe om tryggheten i samfunnet, og kan sammen med andre ikkematerielle sider ved levekårene som helsetilstanden, familie- og
vennskapskontakter, fritid og deltakelse, være vel så viktige for velferden som
inntekt, sysselsetting og bolig.
Vi har kartlagt både utsatthet for alvorlige voldstilfeller, som førte til synlige
merker eller kroppsskader, og mindre alvorlige tilfeller som ikke førte til det. I
tillegg har vi kartlagt om intervjupersonen den siste tiden har vært urolig for å bli
utsatt for vold eller trusler når han/hun går ute alene på bostedet. Kartleggingen av
utsatthet og uro i LKU er en svært sentral kilde til vår kunnskap om utbredelsen og
utviklingen av vold, trusler, tyveri og skadeverk i Norge. Dette er en viktig del av
offerstatistikken i SSB, og gir økt kunnskap om kriminalitetsutviklingen og
kriminaliteten i dagens samfunn. Statistikken er etablert som en sentral del i
beskrivelser av kriminalitetsbildet i Norge, jf. blant annet Justisdepartementets
publikasjon ”På vei mot et tryggere Norge” (2008) og Samfunnsspeilets
indikatornummer. Det har blitt publisert jevnlige og omfattende tidsserier i
statistikkbanken på feltet. SSB anvender indikatorene fra levekårsundersøkelsen i
andre publiseringer slik at den blir satt i sammenheng med andre statistikker om
kriminalitet og rettsvesen. I forbindelse med Eurostats program European
Programme of Social Surveys (EPSS) foreslås ”victimization” som et eget tema det
skal rapporteres. Det kan derfor hende at dette temaet vil dekkes bredere og på
flere måter i framtida.
Kjerneindikatorer
• Utsatthet for vold (synlige, ikke synlige merker)
• Utsatthet for trusler om vold
• Utsatthet for tyveri eller skadeverk
• Urolig for å bli utsatt for vold eller trusler på bostedet
• Tilfeller av vold – helsekonsekvenser knyttet til voldstilfellene og de utsattes
relasjon til gjerningspersonen
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Det finnes ikke registeropplysninger som dekker disse kjerneindikatorene.
3) Fritidsaktiviteter
Kort om levekårsrelevans og dekning i systemet for levekårsundersøkelser fra
1996 - 2009
Fritid har ikke samme sentrale stilling blant levekårsområdene som helse, arbeid,
boforhold, sosiale relasjoner og økonomi. Likevel har fritidsaktiviteter tradisjonelt
blitt betraktet som et levekårsområde, og det er neppe tvil om at fritiden for de
fleste er viktig for deres vurdering av egen levekårssituasjon. Det er også klart at
områder som kultur, idrett og friluftsliv er viktige politikkområder, og områder
som er blitt viktigere over tid. I forhold til livskvalitet er hvordan man bruker
fritiden sin og muligheter til deltakelse i ulike former for aktiviteter man har glede
av viktig.
Fra et levekårssynspunkt kan fritid være litt vanskelig for det er mer problematisk
enn for andre levekårsområder å finne mål som gjør det mulig å rangere fritid langs
en gode – dårlige levekår akse. Både for lite og for mye fritid kan ses på som et
levekårsproblem. Det er heller ikke enkelt å peke på en bestemt bruk av fritid som
bedre for levekårene enn annen bruk. En kan kanskje si at en tradisjonelt i
levekårsforskningen har sett det aktive liv som et godt liv.
Fritid har vært relativt godt dekket i levekårsundersøkelsene fra 1996. Områdene
som har vært dekket er:
• Kulturaktiviteter (i 1997 og 2007)
• Friluftslivsaktiviteter
• Idrettsaktiviteter og trening
• Tilbud i nærmiljøet
De fleste opplysninger om fritidsaktiviteter er samlet inn i postundersøkelser, som
har vært tillegg til personlige intervju. Disse har hatt forholdsvis små nettoutvalg
og stort frafall.
Kjerneindikatorer
•
•
•

Idrettsaktiviteter og trening
Friluftslivsaktiviteter
Kulturaktiviteter

Det finnes ikke registerinformasjon som kan dekke disse kjerneindikatorene.
4) Sosial og politisk deltakelse
Kort om levekårsrelevans og dekning i systemet for levekårsundersøkelser fra
1996 - 2009
Sosial og politisk deltakelse kan deles i to hoveddeler. Den ene er sosial kontakt,
vennskap, ensomhet og lignende. Den andre er deltakelse i organisasjoner og
organisasjonsaktiviteter, herunder politiske partier. Sosial kapital er et viktig
stikkord innenfor dette området.
Levekårsrelevansen for temaet er knyttet til perspektiver på livskvalitet, sosial
deltakelse og sosial kapital, som igjen kan ha effekter på andre levekårsområder
som for eksempel helse og yrkesdeltakelse. Sosial og politisk deltakelse kan også
analyseres i sammenheng med fattigdomsproblematikk og ekskludering. Arenaene
for sosial kontakt strekker seg fra de nærmeste relasjonene – i hjemmet og
familien, til arbeidsplassen og fritiden, der man møter venner og bekjente. Både
kontakthyppighet og hva som utveksles i relasjonene er viktige dimensjoner.
Spørsmål om man har noen fortrolige, og om man har noen som står en så nær at
man kan regne med dem hvis man får store personlige problemer, er også viktige
spørsmål, det sistnevne fordi det fanger opp en annen dimensjon ved kvaliteten på
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sosiale relasjoner enn spørsmålet om fortrolighet. Antall fortrolige har vist seg å ha
sammenheng med psykisk helse.
Indikatorer for sosial kontakt har vært med som en del av tverrsnittsundersøkelsen i
årene 1998, 2002, 2005 og 2008. Det publiseres egen Dagens statistikk og tabeller i
statistikkbanken på feltet i forbindelse med frigivning av ny statistikk, og det
skrives årlig en artikkel til SSPs indikatornummer. Data brukes også jevnlig i
analyser, som blant annet Seniorer i Norge (2005) og Ungdoms levekår (2007).
Spørsmålssekvensen om sosial kontakt har på flere variabler blitt kartlagt identisk
fra de gamle levekårsundersøkelsene (1980-1995) og i tverrsnittsundersøkelsene i
1998 og 2002. I 2005 ble denne sekvensen redusert i omfang, men den ble økt
igjen i 2008. Generelt sett kan vi derfor si at sosial kontakt har vært for dårlig dekt
de siste årene, og at utgangspunktet fremover bør være LKU2008 (Wilhelmsen,
2009).
Organisasjonsaktivitet har vært likt vektlagt i hele perioden. Den har vært med som
del av tverrsnittsundersøkelsen i årene 1997,2001,2004 og 2007. Fagforeninger
dekkes i tillegg av arbeidsmiljø (1996, 2000, 2003 og 2006). Omfanget varierer
noe, men det er en relativt stabil og god dekning av organisasjonsmedlemskap og aktivitet fra og med 1997.
Dekningen for organisasjonsaktivitet ser dermed ut til å være tilfredsstillende de
siste årene. Spørsmålet er vel heller om det er behov for så detaljerte opplysninger
om ulike typer organisasjoner som det er spurt om i 1997, 2001-2007. Politisk
deltakelse er dårlig dekket ut over partimedlemskap. Det har i perioden vi har
samlet inn data om organisasjonsaktivitet blitt skrevet en rapport om dette temaet
(Andresen, 1999).
Kjerneindikatorer
Sosial kontakt:
• Kontakthyppighet med foreldre
• Kontakthyppighet med søsken
• Gode venner utenom familien på bostedet
• Gode venner andre steder
• Fortrolige
• Noen å regne med ved personlige problemer
• Interesse fra andre
• Praktisk hjelp fra naboer
• Besøkskontakt med naboer
Organisasjonsdeltakelse:
• Andel som er medlemmer i ulike spesifiserte organisasjoner
• Andel som ikke er medlem av noen organisasjon
• Andel som er aktive i ulike spesifiserte organisasjoner
• Andel som ikke er aktiv i noen organisasjon
• Andel medlemmer som har utført gratisarbeid i ulike spesifiserte
organisasjoner, siste 12 mnd
I tillegg til disse kjerneindikatorene vil vi vurdere muligheten for å utvikle noen
flere indikatorer slik at sosial kapital blir bedre dekket. Heller ikke på dette feltet
finnes registerinformasjon som kan dekke noen av indikatorene.
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5) Økonomisk og sosial deprivasjon
Levekårsrelevans og dekning i systemet for levekårsundersøkelser
Økonomisk og sosial deprivasjon dekker et vidt spekter av indikatorer som
betalingsproblemer, subjektiv økonomi, økonomisk begrunnet mangel på sentrale
materielle goder og ekskludering fra sosiale arenaer på grunn av dårlig råd. Alle
disse indikatorene passer inn under fattigdomsparaplyen, og er dermed sentrale
utfallsindikatorer på levekårsfeltet.
På dette feltet er selvfølgelig inntektsdata og inntektsindikatorer viktig. Når vi
snakker om levekår er det viktig at vi ikke blander dette sammen med
inntektsstatistikken, men er klare i forhold til at inntektsvariabler kun brukes som
viktige bakgrunnsvariabler..
Til tross for at dette er et viktig levekårstema og at relevansen er stor, så er ikke
indikatorer fra dette feltet veldig synlige i publikasjoner fra SSB. Dette skyldes
delvis at dekningen på området er mangelfull. Det publiseres heller ikke tabeller i
Statistikkbanken fra dette temaet. Den mest regelmessige publikasjonen som
dekker dette feltet, er rapporten ”Økonomi og levekår i ulike lavinntektsgrupper”
(se rapporter 2009/1, og 2010/03). Noe kan også finnes igjen i analyser og artikler.
Direkte indikatorer på økonomisk og sosial deprivasjon har vært lite vektlagt i
levekårsundersøkelsene i perioden, og kom først inn i noe bredde med EU-SILC i
2003. Det vanligste tidligere har vært å spørre om betalingsproblemer samlet og
likviditet i form av kapasitet til å dekke uforutsette utgifter. Her er det en bra
tidsserie i dataene fra 2003, men de publiseres ikke. I den grad det har vært
spørsmål om ekskludering fra sosiale arenaer, har dette vært direkte knyttet til
helseproblemer der man for eksempel har spurt om helseproblemene er årsak til at
man ikke deltar i organisasjonsaktiviteter. Dette faller ikke inn under økonomisk og
sosial deprivasjon slik vi definerer det her.
Med EU-SILC kom det spørsmål om oppfatning av egen økonomi (subjektiv
økonomi), konkrete betalingsproblemer og mangel på goder på grunn av økonomi.
I en tilleggsmodul i 2009 er dessuten sosial ekskludering (også for barn) dekket,
som er et tema som knapt er dekket i noen levekårsundersøkelse tidligere. Denne
modulen omfatter også flere materielle goder enn kjernevariablene i EU-SILC.
Kjerneindikatorer
Økonomiske problemer:
• Mulighet til å klare en uforutsett utgift
• Konkrete betalingsproblemer (husleie, boliglån, elektrisitet etc.)
• Subjektiv økonomi
Mangel på materielle goder:
• Mangel på sentrale goder på grunn av dårlig økonomi (PC, Internett, privatbil
etc.)
• Mangel på helsegoder
Mangel på andre goder:
• Ikke råd til å spise kjøtt/fisk
• Ikke råd til 1 ukes ferie
• Ikke råd til å holde boligen passe varm
Sosial ekskludering:
• Ikke råd til å gå ut for å spise eller drikke sammen med venner minst en gang i
måneden
• Ikke råd til å invitere venner/familie hjem på måltid minst en gang i måneden
• Ikke råd til å til å gå på kino, konsert eller teater minst en gang i måneden
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•
•
•

Ikke råd til å delta regelmessig på andre fritidsaktiviteter, som trening, korps e.l
Ikke råd til å delta på bursdager e.l der det forventes at man gir gaver
Ikke råd til å delta på felles skole/barnehage aktiviteter som koster penger

Vi bør se nærmere på våre egne indikatorer og indikatorer fra andre undersøkelser
som har kartlagt sosial deprivasjon før vi bestemmer oss for hvilke indikatorer vi
skal publisere. Disse opplysningene kan ikke dekkes ved hjelp av
registeropplysninger, men er derimot et supplement til den inntektsbaserte
statistikken om lavinntekt. Det blir viktig å vurdere grundig hvor langt man bør gå i
kartleggingen av økonomisk og sosial deprivasjon i en landsrepresentativ
utvalgsundersøkelse som EU-SILC er. Mange spørsmål knyttet til deprivasjon gir
utslag for svært i Norge. Når få personer er utsatt for noe vil det også være
vanskelig å kunne analysere levekårene til disse gruppene i en utvalgsundersøkelse.
Likevel mener vi at landsrepresentative utvalgsundersøkelser kan bidra til å si noe
om hvor få eller mange som er utsatt for ulike former for deprivasjon, og hva som
kjennetegner disse og i hvilken grad det henger sammen med lavinntektsmål.
Utvikling på disse områdene over tid er også interessant i et velferdssamfunn.
Samtidig er det viktig å være klar over at det er nødvendig med
spesialundersøkelser - og analyser for å nærmere analysere ulike utsatte små
gruppers levekår.
Innenfor dette nye området blir det i tillegg til å utvikle gode indikatorer viktig å
benytte relevante bakgrunnsvariable når statistikken skal publiseres. Eksempler på
viktige bakgrunnsvariable kan være ulike mål på lavinntekt, mottak av ulike former
for trygder og stønader, yrkesaktivitet i husholdninger, utdanning,
husholdningstype, bosted, fødeland og ulike mål på helsetilstand.
6) Arbeidsforhold
Kort om levekårsrelevans og dekning i systemet for levekårsundersøkelser fra
1996-2009
Det å ha lønnet arbeid er en viktig ressurs i et levekårsperspektiv. Deltakelse på
arbeidsmarkedet bidrar for det første til økonomisk uavhengighet og personlig
velferd. Selv om den nordiske velferdsstaten har relativt rause universelle
ordninger for inntektssikring for personer som ikke har mulighet til å forsørge seg
selv gjennom eget arbeid, kan ikke inntekt fra slike ordninger fullt ut erstatte
yrkesinntekt i form av lønns- eller næringsinntekter. Yrkesaktivitet er derfor først
og fremst et personlig gode. Det er arbeidskraftsundersøkelsene som skal gi
informasjon om utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike
befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet, dette er ikke en oppgave for
levekårsundersøkelsene. For oss er det status på arbeidsmarkedet i et
levekårsperspektiv som er det viktige. Derfor kartlegges yrkesaktivitet i alle
levekårsundersøkelsene – både EU-SILC og tverrsnittsundersøkelsene. I EU-SILC
har man i tillegg opplysninger om yrkesaktivitet over året – altså hvorvidt man er
yrkesaktiv eller ikke hver måned i et kalenderår.
Innenfor arbeidsfeltet er det arbeidsmiljøforhold som har vært det primære området
for levekårsundersøkelsene. I de temaroterende tverrsnittsundersøkelsene har dette
vært et eget tema hvert tredje år. Arbeidsmiljø ble kartlagt allerede i de gamle
levekårsundersøkelsene, men feltet har blitt betraktelig utvidet siden da. Fra 2006
har undersøkelsen blitt lagt om til en panelundersøkelse, og utvalget har økt fra
5000 til 19 000 personer. Arbeidsmiljøfeltet har dermed blitt en stor og viktig del
av levekårssystemet.
Kjerneindikatorer
•
•
•
•
Statistisk sentralbyrå
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Fysisk, kjemisk og ergonomiske arbeidsmiljøforhold
Arbeidsulykker, sykefravær og andre helseforhold
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Organisatorisk og psykososiale arbeidsmiljøforhold

Per i dag brukes registre til å hente inn registrert arbeidssted, som eventuelt blir
korrigert gjennom intervjuet. I tillegg brukes registeropplysninger om sykefravær,
men også dette i kombinasjon med intervjuopplysninger. Ut over dette dekkes ikke
feltet av registerinformasjon.
7) Helse
Kort om levekårsrelevans og dekning i systemet for levekårsundersøkelser fra
1996-2009
Helse er et av kjerneområdene innenfor levekår. Sammenliknet med sysselsetting
og materielle sider ved levekår er dette et gode som det er vanskelig å styre
fordelingen av ved hjelp av politiske tiltak. Det er viktig å se på utviklingen i
befolkningens helsetilstand, og sosial ulikhet i helse er et felt det har blitt satt fokus
på de senere årene. Gjennom levekårsundersøkelsene studerer man utviklingen i
sykelighet generelt, psykisk helse og symptomer på andre helseproblemer, bruk av
ulike helsetjenester, funksjonsevne, omsorgsbehov og levevaner. Det er foreslått at
EHIS – European Health Interview Survey - skal implementeres som en del av
Eurostats EPSS og bli en forordning, noe som gjør at dette feltet fortsatt er viktig
og må rapporteres på framover.
Helse ble innlemmet i de temaroterende levekårsundersøkelsene fra 1996 og ble
samlet inn for første gang i det nye systemet i 1998, deretter i 2002, 2005 og 2008.
Helse har vært godt dekket gjennom levekårsundersøkelsene. Helseopplysningene
fra levekårsundersøkelsen er godt utnyttet i SSB, både gjennom en omfattende liste
med statistikkbanktabeller, egen temaside om helse og det utgis jevnlig ulike
publikasjoner og artikler innenfor dette temaet.
Andre kilder til opplysninger om helse finner vi i EU-SILC. Helse er ikke et
sentralt tema i EU-SILC, men Minimum European Health Module (MEHM) er
inkludert i undersøkelsen, og den brukes til å beregne for eksempel indikatorer som
Healthy Life Years.
Kjerneindikatorer
•
•
•
•
•

Sykelighet
Symptomer på helseproblemer
Bruk av helsetjenester
Funksjonsevne
Levevaner

Det finnes ikke registeropplysninger som dekker disse områdene.
8) Omsorg
Kort om levekårsrelevans
Både å kartlegge det å gi og det å motta omsorg har lange tradisjoner i
levekårsundersøkelsenes historie, og spørsmål om dette har vært stilt fra 1980 til
1995. Det å gi omsorg, eller omsorgsarbeid har vært dekket gjennom indikatoren
”ulønnet hjelp gitt til syke, uføre eller eldre”, sammen med andre indikatorer på
ulønnet arbeid. Spørsmål om omsorgsarbeid gir viktig informasjon om hvor mye
ulønnet omsorgsarbeid som ytes i samfunnet og det er en viktig variabel når man
skal analysere sysselsetting, helse og levekår generelt blant voksne som har
foreldre med omsorgsbehov. Omsorgsbehov har vært kartlagt siden
helseundersøkelsenes oppstart og også i de gamle levekårsundersøkelsene. Vi spør
om det er noen i husholdet som trenger hjelp eller tilsyn, om hvem og hvor mye og
om de får nok hjelp til at de klarer seg i hverdagen. Videre om husholdet mottar
uformell hjelp fra familie, venner eller naboer på regelmessig basis og om de
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mottar praktisk hjelp fra hjemmetjenesten eller hjemmesykepleie og antall timer
siste måned.
Kjerneindikatorer
Omsorgsbehov
• Tilhører husholdning med pleie- eller tilsynstrengende
• Husholdet mottar regelmessig ulønnet hjelp
• Husholdet mottar hjelp/besøk av hjemmehjelp / hjemmesykepleier
Omsorgsarbeid
• Har foreldre 67 år og over på institusjon
• Har foreldre 67 år og over med behov for institusjonsplass
• Gitt regelmessig ulønnet hjelp til foreldre
• Gitt regelmessig ulønnet hjelp til andre
• Timer hjelp gitt til foreldre.
• Timer hjelp gitt til andre.
• Ulike typer hjelp som gis (hjelp til dagligvareinnkjøp, rengjøring, annen
praktisk hjelp, tilsyn, etc)
Dette området dekkes også i liten grad av registeropplysninger. IPLOS
(Individbasert pleie- og omsorg), som er et sentralt helseregister som danner
grunnlag for blant annet nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren, vil
potensielt kunne gi noe registerinformasjon knyttet til omsorgsbehov.
9) Barnetilsyn
Kort om levekårsrelevans
Barnetilsyn sier noe om hvordan husholdninger organiserer seg i småbarnsfasen
fram til barna når godt opp i skolealder. Det har i det siste også blitt mer vektlagt at
barnehage og SFO kan spille en viktig rolle for barns læring, og dermed også en
arena der sosiale ulikheter kan oppstå, utjevnes eller forsterkes. Etter hvert som
barnehagedekningen har blitt nesten hundre prosent, er det også interessant å se om
noen grupper systematisk bruker barnehager mindre enn andre.
Indikatorer for barnehage som brukes i statistikkbank og offisiell statistikk er bygd
på barnehagestatistikken utarbeidet ved seksjon for utdanningsstatistikk. Dette er
registerdata med barnehager som enhet, og gir ikke data på personnivå. Persondata
fra dette området brukes ikke i produksjon av offisiell statistikk, og er dermed
heller ikke tilgjengelig i statistikkbanken. I praksis er dette også nesten usynlig i
andre publikasjoner fra SSB.
Kjerneindikatorer
•
•

Andel barn som benytter ulike tilsynsordninger, viktigst er barnehage
Andel husholdninger som benytter ulike tilsynsordninger, viktigst er
barnehage

Viktige bakgrunnsvariabler i denne sammenhengen vil være kjennetegn ved
husholdninger og foreldre. Eksempler er husholdningssammensetning, inntekt,
utdanning, bosted og landbakgrunn.

Forslag til sammensetning av indikatorer på levekårsfeltet

Gjennomgangen ovenfor har identifisert ulike tema og indikatorer innenfor
levekårsfeltet, dekningen av dem innenfor dagens levekårssystem, kvalitet og
hvilke andre levekårsområder hvert enkelt av disse temaene naturlig hører sammen
med. I tillegg har vi forsøkt å si noe om hvilke indikatorer som er viktigst innenfor
hvert tema.
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Vi foreslår følgende sammensetning av tema og indikatorer på levekårsfeltet i det
framtidige systemet for levekårsundersøkelser:
Tema 1:
• Bolig, boforhold, nærmiljø, utsatthet og uro for lovbrudd
Tema 2:
• Fritidsaktiviteter (kultur- og idrettsaktiviteter) og deprivasjon
Tema 3:
• Fritidsaktiviteter (friluftsliv), deltakelse (organisasjonsdeltakelse) og
deprivasjon
Vi foreslår at de tre første temaene utgjør tre moduler som skal kobles på EUSILC som går årlig. Dette betyr at vi vil kunne få informasjon om disse tre
modulene hvert tredje år, en syklus som tilsvarer den vi har i dag.
Tema 4:
• Helse, omsorg og sosial kontakt
Vi foreslår at helse, omsorg og sosial kontakt samles i en egen undersøkelse. På
grunn av den kommende forordningen på området helse (European Health
Interview Survey), der det foreslås at dataene samles inn hvert 5. år, er det
sannsynlig at vi går fra data hvert tredje år til data hvert femte år for disse
områdene. Vi foreslår dermed også at EHIS skal dekkes gjennom denne
undersøkelsen fra 2014. Vi foreslår først å gjennomføre en nasjonal levekårsundersøkelse med helse, omsorg og sosial kontakt som tema i 2012 siden det
fortsatt er usikkerheter knyttet til tidspunkt for implementeringen av EHIS.
Tema 5:
• Arbeidsforhold
Vi foreslår at arbeidsforhold samles i en egen undersøkelse og at det nåværende
opplegg videreføres, dvs. at dataene samles inn hvert tredje år.
Tema 1: Bolig, boforhold, nærmiljø, utsatthet og uro for lovbrudd
Disse temaene har vært de største i levekår tverrsnitt når boforhold, nærmiljø, fritid
og utsatthet og uro for lovbrudd har vært tema. Indikatorer knyttet til bolig og
boforhold overlapper til dels i stor grad med tilsvarende spørsmål i EU-SILC. Noen
av disse indikatorene kan også hentes fra register. Det finnes altså et betydelig
potensial for å effektivisere datafangsten på dette temaområdet. Det vil derfor være
hensiktsmessig å tenke seg at man samkjører EU-SILC og tverrsnitt og samler inn
disse dataene gjennom samme undersøkelse.
Endringer i forhold til dagens system:
EU-SILC dekker allerede boforhold godt. De viktigste tilleggene vil være
kartlegging av livsløpsstandard, bomiljø og flytting/flytteplaner. Noen indikatorer
fra de tidligere tverrsnittsundersøkelsene prioriteres ut i det nye systemet. EU-SILC
er en panelundersøkelse, noe som betyr at man generelt bare stiller spørsmål til alle
første gang for forhold knyttet til bolig, boforhold og nærmiljø. Deretter spør man
bare de som har skiftet bolig. Eventuelt kan man spørre om resultatet fra forrige
intervju fortsatt gjelder. Dette sparer intervjutid. Overgang til bruk av register for
noen av boligopplysningene vil også gi en effektiviseringsgevinst.
Når det gjelder trygghet – utsatthet og uro for lovbrudd - foreslås det en egen
Victimization-undersøkelse som en av flere undersøkelser innenfor Eurostats
program EPSS. Men dette systemet er per i dag ennå ikke implementert. En egen
Victimization-undersøkelse i framtiden vil føre til at dette temaet blir kraftig
utvidet.
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Prosjektgruppen foreslår at all bolig, boforholds- og bomiljøstatistikk samt
statistikk om utsatthet og uro for lovbrudd framover skal publiseres på bakgrunn
av opplysninger fra EU-SILC hvert tredje år, med påkoblede
registeropplysninger der disse finnes.
På sikt vil den surveybaserte bolig, boforholds- og bomiljøstatistikken kunne
suppleres med en registerbasert boforholdsstatistikk som kan utfylle dagens
statistikk i forhold til regionale forskjeller, utsatte grupper og boligkarrierer.
Tema 2: Fritidsaktiviteter (kultur og idrett og deprivasjon)
Tema 2 og tema 3 vil dekke temaene som vi tidligere i notatet har omtalt som
fritidsaktiviteter, politisk deltakelse og økonomisk og sosial deprivasjon. De årene
tema 2 skal dekkes, skal vi kartlegge kjerneindikatorer knyttet til deltakelse
innenfor kultur og ulike idrettsaktiviteter. Vi vil i tillegg utvikle nye spørsmål
knyttet til økonomisk og sosial deprivasjon i forhold til kultur- og idrettsaktiviteter,
der formålet er å fange opp manglende muligheter til deltakelse og årsaker til dette.
Slike indikatorer passer inn under fattigdomsparaplyen, og er dermed sentrale
utfallsindikatorer på levekårsfeltet. Vi foreslår at antall indikatorer på dette feltet
utvides i det nye systemet og at det knyttes opp mot de ulike temaene vi allerede
kartlegger – kultur- og idrettsaktiviteter i tema 2 og friluftslivsaktiviteter og
organisasjonsdeltakelse i tema 3. Det skal ikke publiseres statistikk om generelle
kulturaktiviteter på basis av spørsmål i EU-SILC. Kulturstatistikken skal fortsatt
publiseres på bakgrunn av kultur- og mediebruksundersøkelsen. Kulturaktiviteter
er med i levekårssystemet for at aktiviteter på dette feltet kan ses i sammenheng
med aktiviteter ellers og for å kunne studere økonomisk og sosial deprivasjon fra
denne og andre arenaer.
Endringer i forhold til dagens system:
Kultur og idrettsaktiviteter er helt nye tema i EU-SILC sammenheng. Spørsmål
knyttet til økonomisk og sosial deprivasjon finnes det noe av i EU-SILC, men vi
ønsker samtidig å utvide antall indikatorer på dette feltet og knytte det mer
spesifikt opp mot temaene vi kartlegger. Kultur skal fortsatt primært dekkes
gjennom kultur- og mediebruksundersøkelsene, som gjennomføres hvert 3. år. Vi
vil likevel foreslå at noen få kulturindikatorer samles inn i en framtidig
levekårsundersøkelse for å kunne se deltakelse og ulike aktiviteter mer i
sammenheng. Idrettsaktiviteter og trening har tidligere vært kartlagt svært detaljert
og omfattende, og både ved hjelp av intervjudata og supplerende postale skjema.
Vi vil korte noe ned på detaljeringen av idrettsaktiviteter og trening i det nye
systemet og antall indikatorer vil også reduseres noe.
Prosjektgruppen foreslår at idrettsaktiviteter i framtida skal publiseres på
bakgrunn av opplysninger fra EU-SILC hvert tredje år.
Prosjektgruppen foreslår at en egen statistikk knyttet til bruk av ulike
barnetilsynsordninger – med fokus på sosiale forskjeller – også publiseres hvert
tredje år, alternativt årlig, hvis dette viser seg å være ønskelig (spørsmålene
stilles årlig i EU-SILC).
Tema 3: Fritidsaktiviteter (friluftsliv), deltakelse
(organisasjonsdeltakelse) og deprivasjon
De årene tema 3 skal dekkes skal vi kartlegge kjerneindikatorer knyttet til
deltakelse innenfor friluftsaktiviteter og organisasjonsdeltakelse og økonomisk og
sosial deprivasjon på dette feltet.
Vi foreslår at dette temaet samles inn som en egen tilleggsmodul i EU-SILC, men
ikke samme år som bolig, boforhold og bomiljø er med som tilleggsmodul og ikke
samme år som tema 2 er tilleggsmodul. En tilleggsgevinst ved å bruke EU-SILC
som datainnsamlingskilde er at man i løpet av en tre års periode får opplysninger
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om alle tema og moduler på mikronivå. Det blir derfor viktig å utnytte
panelegenskapene i så stor utstrekning som mulig i det nye systemet.
Endringer:
Friluftsaktiviteter og organisasjonsdeltakelse er helt nye tema i EU-SILC
sammenheng. Friluftsaktiviteter har tidligere vært kartlagt svært detaljert og
omfattende, og både ved hjelp av intervjudata (organisasjonsaktivitet) og
supplerende postale skjema (friluftsliv) pga begrensninger på intervjutid. Det vil bli
nødvendig å korte ned på antall indikatorer innenfor området. En utvidelse i det
nye systemet blir å utvikle spørsmål knyttet til økonomisk og sosial deprivasjon
relatert til dette området. Også når det gjelder organisasjonsdeltakelse blir det
nødvendig å vurdere hvor detaljert dette skal kartlegges i det nye systemet. Er det
deltaking i seg selv som er relevant, eller er det hvor mange og hvilke
organisasjoner man deltar i som er det interessante? Politisk aktivitet ut over
medlemskap i politisk parti er dårlig dekket, og foreslås utvidet, sosial kapital er et
område som bør dekkes bedre og spørsmål knyttet til økonomisk og sosial
deprivasjon knyttet til dette området skal utvikles.
Prosjektgruppen foreslår at friluftsaktiviteter i framtida skal publiseres på
bakgrunn av opplysninger fra EU-SILC hvert tredje år. Det samme gjelder for
politisk aktivitet og organisasjonsdeltakelse.
Prosjektgruppen foreslår også å lage ny statistikk knyttet til økonomisk og sosial
deprivasjon, der vi samler indikatorene vi har samlet inn de ulike årene og også
venter til vi har inntektsopplysninger fra register. Det vil bety at dette antakelig
vil publiseres året etter siste datainnsamling (for å få med inntekt). Publisering
hvert tredje år, alternativt enkelte indikatorer årlig.
Tema 4: Helse, omsorg og sosial kontakt
Helse, omsorg og sosial kontakt har vært bredt dekket hvert tredje år og gjennom
samme undersøkelse. Ulike forhold knyttet til helse, symptomer, funksjonsevne,
helsetjenester og levevaner er nært knyttet sammen og bør analyseres i
sammenheng. Også omsorgsarbeid, omsorgsbehov og sosial kontakt har gjerne blitt
samlet inn sammen med helse. Vi ønsker å videreføre dette.
Vi foreslår at helse, omsorg og sosial kontakt fortsatt skal være samlet i en egen
undersøkelse. Temaene passer godt sammen, det er analytisk interessant å kunne se
de i sammenheng og den kommende forordningen knyttet til EHIS krever link på
mikronivå mellom de fleste variablene.
Endringer:
Helse, omsorg og sosial kontakt skal samles inn gjennom samme survey – som
tidligere. I tillegg vil vi inkludere EHIS i denne undersøkelsen. På grunn av
forordningen knyttet til EHIS, er det sannsynlig at vi går over til å samle inn disse
dataene hvert 5. år for disse områdene. Andre endringer på grunn av EHIS er
utvalgsstørrelsen, som antakelig må økes i forhold til dagens 5000 brutto1.
Samordning mellom vår egen undersøkelse og EHIS vil også kunne føre til brudd i
noen av våre tidsserier.
Det blir viktig i det videre arbeidet knyttet til dette feltet å se på, samordne og
bruke helseopplysninger fra alle surveys i SSB. Både EU-SILC, AKU og levekår
tverrsnitt arbeidsmiljø samler inn opplysninger om helse og funksjonsevne.

1
Utvalgsstørrelsen har alltid vært 10 000 når helse har vært tema i tverrsnittsundersøkelsene, men
halvparten har vært eksternt finansiert.
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Prosjektgruppen foreslår at opplysninger om helse, omsorg og sosial kontakt skal
samles inn og publiseres gjennom en stor helse- og levekårsundersøkelse,
fortrinnsvis hvert 5. år når EHIS er implementert. Men før dette vil det
gjennomføres en nasjonal levekårsundersøkelse med temaene helse, omsorg og
sosial kontakt i 2012.
Tema 5: Arbeidsforhold
Lønnet arbeid er en viktig ressurs i et levekårsperspektiv. Deltakelse på
arbeidsmarkedet bidrar for det første til økonomisk uavhengighet og personlig
velferd. Arbeid og arbeidsforhold har vært kartlagt som egne tema i
levekårsundersøkelsen siden 1996. Dette er et omfattende felt som dekker alt fra
tilknytning til arbeidslivet, fysisk arbeidsmiljø, helseproblemer knyttet til arbeid,
arbeidsulykker og organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.
Vi foreslår at arbeidsforhold samles i en egen undersøkelse og at det nåværende
opplegg videreføres, dvs. at dataene samles inn hvert tredje år. Dette er et
omfattende temaområde som det er vanskelig å sette sammen med en av de andre
levekårsområdene. Arbeidsmiljø er nærmest knyttet opp mot helse hvis vi ser på de
andre levekårsområdene. EHIS inneholder da også en del spørsmål om forhold
knyttet til arbeidsliv og arbeidsmiljø. Men det er ikke realistisk å vurdere disse to
undersøkelsene som en samlet undersøkelsen. Begge områdene er i seg selv for
omfattende, og en annen hovedinnvending knyttet til dette er at levekår med
arbeidsmiljø som tema ble en panelundersøkelse fra 2006. Alderssammensetningen
er også annerledes enn i de andre levekårsundersøkelsene, og utvalget har blitt
veldig stort – 19 000 personer i alderen 18-66 år.
Endringer:
Vi foreslår ingen vesentlige endringer.
Prosjektgruppen foreslår at opplysninger om arbeid og arbeidsmiljøforhold skal
publiseres gjennom en egen arbeidsmiljøundersøkelse hvert 3. år, som delvis er
finansiert av Arbeidsdirektoratet.

Et første forslag til undersøkelsesoppegg som skal dekke
de ulike indikatorene på levekårsfeltet
Undersøkelser
2011 .....................................
2012 .....................................

EU-SILC – tema 3
EU-SILC – tema 1

2013 .....................................
2014 .....................................

EU-SILC – tema 2
EU-SILC- tema 3

2015
2016
2017
2018
2019

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

EU-SILC – tema 1
EU-SILC – tema 2
EU-SILC – tema 3
EU-SILC – tema 1
EU-SILC – tema 2

2020 .....................................

EU-SILC - tema 3

Helse, omsorg,
sosial kontakt
Arbeidsforhold
Helse, omsorg,
sosial kontakt, EHIS
Arbeidsforhold
Helse, omsorg,
sosial kontakt, EHIS
Arbeidsforhold

Datakilder i nytt system for surveybasert levekårsstatistikk
Det nye systemet vil bestå av en årlig temaroterende EU-SILC samt 3-årlig
undersøkelse om arbeidsforhold og på sikt en 5-årlig helseundersøkelse. Disse tre
datakildene skal alle produsere offisiell statistikk innenfor ulike temaområder på
levekårsfeltet, to av datakildene skal i tillegg produsere datafiler til Eurostat og to
av datakildene opererer med både tverrsnitts- og panelopplysninger. Det er derfor
viktig å se disse tre datakildene i sammenheng når vi vurderer opplegg for
datainnsamling og forbedrer rutiner for bearbeiding av data i etterkant. Vi legger
opp til at det knyttes et sett med felles kjernevariable til disse tre undersøkelsene.
Minimumssettet skal være felles, og vil også dekke Eurostats Core Variables, som
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er under utvikling. I tillegg skal det være rom for at noen tema / undersøkelser vil
trenge tilleggsvariable. Registeropplysninger vil brukes i utstrakt grad.
Viktige registre – dagens bruk og framtidige muligheter
Statistisk sentralbyrås mange registre er et viktig grunnlag og supplement til de
surveybaserte undersøkelsene som gjennomføres. Av dette notatet har det kommet
fram at det primært er data fra det sentrale folkeregisteret, opplysninger om
arbeidssted, og sentrale levekårsvariable knyttet til utdanning, inntekt, formue,
fødeland og enkelte variable for mottak av trygder og stønader som hentes fra
register. Notatet peker på at boforhold er et område der registervariabler antakelig
kan benyttes i større grad. Kvalitetssjekk og uttesting av ulike registeropplysninger
knyttet til bolig blir en viktig del av evalueringsarbeidet i 2010.

Kostnader

En følge av det nye systemet som foreslås er at en hel tverrsnittsundersøkelse
legges ned, og erstattes av noe lengre intervjutid i de årlige EU-SILC
undersøkelsene.
Ved å legge ned en tverrsnittsundersøkelse hvert 3. år reduseres utgiftene med 2,2
mill hvert tredje år. Intervjuutgiftene på EU-SILC øker imidlertid med rundt 350
000 kr hvert år når vi øker intervjutiden og legger til nye tema. Vi ender dermed
opp med en omtrentlig innsparing for Avdeling for datafangst i SSB på rundt
1 150 000 kr, i løpet av en 3-års periode. Også på fagseksjonen vil det å legge ned
en undersøkelse føre til besparelser i form av at det planlegges, følges opp og
sluttføres en undersøkelse mindre.
Kostnadsbildet for temaet helse, omsorg og sosial kontakt vil også se annerledes ut
med det nye systemet. Når EHIS skal implementeres må antakelig utvalget økes,
intervjutiden blir lengre og vi må gjennomføre undersøkelsen som en
besøksundersøkelse. Dette koster mer enn dagens opplegg. Samtidig går vi fra å
gjennomføre undersøkelsen hvert 3. år til hvert 5. år, og året EHIS implementeres
får statistikkbyråene dekket 90 prosent av kostnadene via Grant fra Eurostat.
Kostnadsbildet for arbeidsmiljøundersøkelsen regner vi ikke med at vil endres. Der
finansierer SSB sin del på 2,2 millioner mens Arbeids- og
inkluderingsdepartementet finansierer økning i utvalg og panelopplegg.
Dette kan oppsummeres i en tabell som viser omtrentlige utgifter til datafangst de
ulike årene det skal samles inn statistikk fra det nye systemet. Her er det ikke tatt
hensyn til økte kostnader på sikt. Fra 2011 til 2014 vil vi spare rundt 3 millioner i
rene datafangstutgifter ved å gå over til det nye systemet. Innen utgangen av 2020
har vi spart nær 10 millioner.

Nye måter å samle inn levekårsdataene på

Avdeling for datafangst i SSB har vurdert ulike typer datafangstdesign som en del
av evalueringsprosjektet. De har oppsummert sitt arbeid i et notat som ”foreslår et
nytt system for innsamling av surveybasert levekårsstatistikk”, viser ”endringer i
forhold til hva/hvordan systemet var tidligere” og anslår ”forventet ressursbruk i
forhold til tidligere”. Notatet konkluderer med at et flermodusdesign der web
kombineres med telefon- og besøksintervju kan være mulige design både for EUSILC og for arbeidsmiljødelen av levekårssystemet. Web-skjema ser ut til å være
en god mulighet for å spare intervjuerkostnader uten at det ser ut til å gå særlig ut
over svarprosenten, såfremt web-skjema kombineres med andre datafangstmetoder.
Notatet påpeker imidlertid at det finnes lite erfaring med å bruke webskjema i
såpass lange undersøkelser og i undersøkelser med panelinformasjon. I løpet av
høsten 2009 og våren 2010 vil Avdeling for datafangst gjennomføre to
personundersøkelser med noe lengre spørreskjema (ISSP og Eurostudent).
Erfaringer fra gjennomføringen av disse undersøkelsene vil være verdifulle i det
videre arbeidet med omlegging av datafangstmodeller for levekårsundersøkelsene.
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Avdeling for datafangst anbefaler å vente med å avgjøre om web er en løsning for
EU-SILC og arbeidsmiljødelen av levekårssystemet til man har mer erfaring med
lengre web-undersøkelser.

Oppsummering – og veien videre: fase 2 av
evalueringsprosjektet

Dette notatet har hatt som formål å drøfte hvilke statistikkbehov som finnes på
levekårsfeltet og å gi en vurdering av hvilke indikatorer det er relevant å viktig å
samle inn og hvordan de bør samles inn. Vi har kommet fram til at tre
surveyundersøkelser er nødvendige for å dekke behovet for statistikk, i tillegg til et
bredt sett av registeropplysninger som supplerer surveyinformasjonen. Det foreslås
å utvikle noen nye statistikkområder, vurdere økt bruk av registeropplysninger
samt se på muligheten for å benytte web som supplerende datafangsstrategi
innenfor den surveybaserte levekårsstatistikken.
De viktigste endringene i forhold til det gamle systemet er at vi opphever skillet
mellom panelundersøkelser og tverrsnittsundersøkelser og i stedet for opererer med
EU-SILC, Helse- og Arbeidsmiljøundersøkelsene. Hva vi skal kalle disse tre
undersøkelsene i framtida må drøftes nærmere.
Evalueringen av den surveybaserte levekårsstatistikken har i 2009 jobbet med
prosess 1 ”Avklare behov” og prosess 2 ”planlegge og utforme” i
Virksomhetsmodellen (Notater 2008/47). I 2010 skal de resterende prosessene
knyttet til den surveybaserte levekårsstatistikken gjennomgås. Arbeidet med
evalueringen i 2010 kan kort oppsummeres i følgende punkter:
• Dokumentere, legge om og effektivisere interne arbeidsprosesser knyttet til
statistikkproduksjonen basert på nytt system
• Kvalitetssikre overgang fra en survey (gamle tverrsnittsundersøkelsen) til en ny
(EU-SILC) for temaene som skal inngå i EU-SILC framover
• Utvikling av nye statistikkområder og gjennomgang og endelig fastsetting av
indikatorer som skal kartlegges innenfor eksisterende statistikkområder
• Utvikling av et bredere levekårsfokus i våre faste publiseringer, eksempelvis i
form av både fokus på generelle trender og ulikhet
• Jobbe med formidling av det nye levekårssystemet – både opp mot interne og
eksterne brukere og i forhold til hvordan de ulike levekårsområdene bør
formidles via ssb.no
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Vedlegg

Historikk
Fram til 1995 ble størstedelen av det som kan kalles levekårsrelatert statistikk
basert på data fra utvalgsundersøkelser. I perioden 1973 til 1995 gjennomførte
Statistisk sentralbyrå 6 Levekårsundersøkelser (1973, 1980, 1983, 1987, 1991,
1995). I samme periode ble det også gjennomført flere Helseundersøkelser (1968,
1975, 1985, 1995), Boforholdsundersøkelser (1967, 1973, 1981, 1988, 1995 ),
Arbeidsmiljøundersøkelser (1989, 1993) og Tidsbruksundersøkelser (1971/72,
1980, 1990). Til forskjell fra Levekårsundersøkelsen hadde de andre
undersøkelsene som formål å dekke ett sentralt levekårstema.
Den første levekårsundersøkelsen som ble gjennomført i 1973, ble gjennomført
som en del av et forskningsprosjekt som hadde til formål å kartlegge faktiske
levekår for forskjellige befolkningsgrupper. Bak igangsettingen av
levekårsundersøkelsen lå en erkjennelse av at statistikk over økonomiske forhold
som inntekt og forbruk, som det lenge var samlet inn statistikk over, bare beskriver
visse sider ved den virkelighet som bestemmer den enkeltes levekår (NOS 1973).
Områdene som inngikk i undersøkelsen var: sysselsetting og arbeidsforhold,
inntekt og forbruk, boforhold, helse, utdanning, fritid og rekreasjon, familie- og
oppvekstforhold og politiske ressurser. Man kartla befolkningen fra 16 år og over.
Deretter fulgte det fem levekårsundersøkelser i regi av Statistisk sentralbyrå. Disse
ble i stor grad gjennomført over samme lest med et bruttoutvalg på om lag 5000
personer i alderen 16 til 79 år. Disse levekårsundersøkelsene munnet ut i detaljerte
NOS’er som beskrev hovedtrekk ved endringene i levekår fra et
undersøkelsespunkt til det neste samt indikatorer for de ulike levekårstemaene brutt
ned på bestemte kjennetegn for undersøkelsesåret.
Følgende levekårstema ble presentert i NOS’ene:
• Inntekt og formue
• Lønn og materielle goder
• Sysselsetting
• Fysisk arbeidsmiljø
• Organisatorisk arbeidsmiljø
• Ulønnet arbeid
• Utdanning
• Helse
• Boforhold
• Fritidsaktiviteter
• Sosial kontakt
• Vold og trygghet
• Tilgang til service
•
Det ble differensiert mellom følgende kjennetegn:
• Menn og kvinner og ulike aldersgrupper
• Landsdel og bostedsstrøk
• Familiefase
• Ulike sosioøkonomiske grupper
• Ulike utsatte grupper
Denne strukturen ble opprettholdt i hele perioden.
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Behov for samordning og utstrakt bruk av
registerinformasjon

For å effektivisere innsamling av data på dette området ble det etter hvert behov for
å se de ulike datakildene mer i sammenheng og også vurdere hvordan
registerinformasjon om levekår kunne benyttes. Noe av bakgrunnen var
etableringen av ECHP, EUs Household Panel Survey, og et ønske om samordning
mellom denne og andre undersøkelser. Det var også et behov for store utvalg for å
skaffe husholdningsopplysninger til inntektsundersøkelsen for husholdninger. Fra
2005 ble inntektsundersøkelsen for husholdninger en ren registerbasert
undersøkelse.
I 1994 ble det derfor nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på samordning av
levekårsrelatert statistikk. Innstillingen fra arbeidsgruppen var å gå over til en
løpende temaroterende utvalgsundersøkelse med en tverrsnittsdel og en paneldel
(SSB, 1996). Følgende intervjuundersøkelser ble foreslått integrert i det nye
opplegget: levekårsundersøkelsen, helseundersøkelsen, arbeidsmiljøundersøkelsen
og tidsnyttingsundersøkelsen samt den eksternt finansierte
boforholdsundersøkelsen. Kulturbruksundersøkelsen ble også vurdert, men ble ikke
tatt med. Arbeidskraftsundersøkelsen og forbruksundersøkelsen ble holdt utenfor.
Fra 1996 trådte det nye systemet for levekårsundersøkelser i kraft. I korte trekk kan
det oppsummeres slik: en årlig panelundersøkelse med et utvalg på 5000 personer
som skal gi forløpsinformasjon med vekt på inntekt, utdanning, arbeidsmarket,
bolig og familie. Gjennomsnittlig intervjutid på 30 minutter. Panelundersøkelsen
samles inn på våren. En årlig tverrsnittsundersøkelse med et utvalg på 5000
personer. Tverrsnittsundersøkelsen skal over tid gi informasjon om alle
levekårsområder. Tverrsnittsundersøkelsen bør inneholde en kjerne av spørsmål
som er faste. Og det legges opp til en statsoppdragskjerne på 30 minutter samt en
mulighet for eksterne til å kjøpe intervjutid på inntil 30 minutter. Undersøkelsen
gjennomføres som besøksintervju.
Det ble lagt vekt på å bruke relevante registeropplysninger så langt som mulig både
for panel- og tverrsnittsdelen. I tillegg ble det åpnet opp for å bruke postale skjema
for å hente inn tilleggsinformasjon innenfor ulike temaer. Til sammen skulle dette
nye systemet dekke både forskeres behov for å studere utvikling over tid på
levekårsfeltet og indikatorbehov innenfor ulike levekårsområder, både faste
indikatorer (over statsoppdraget) og indikatorer som dekker ulike oppdragsgiveres
behov (over markedsoppdraget).
De temaroterende tverrsnittsundersøkelsene
Arbeidsmiljø (06.02)
For årene 1996, 2000, 2003, 2006 og 2009 har arbeidsmiljø vært tema for
tverrsnittsundersøkelsen. Her har de gamle Arbeidsmiljøundersøkelsene (ref NOS)
blitt videreført sammen med arbeidsmiljøspørsmålene fra de gamle
levekårsundersøkelsene. I tillegg har eksterne aktører bidratt med spørsmål. For
dette temaet har datafangsmetoden primært vært telefonintervju.
For perioden 1996 til 1998 ble det utarbeidet en NOS som samlet indikatorene fra
de temaroterende tverrsnittsundersøkelsene 1996, 1997 og 1998. Følgende
arbeidsmiljøtabeller ble produsert:
• Fysisk arbeidsmiljø
• Organisatorisk arbeidsmiljø
• Tilknytning til bedriften, lønn og kompetanse
Det ble differensiert mellom følgende kjennetegn:
• Kjønn og alder
• Sosioøkonomisk status
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•
•

Yrke
Næring

Fra 2000 ble formålet med NOS i SSB endret, og man gikk over til å benytte
webbasert publisering. Dette har ført til at de enkelte levekårstemaene i stor grad
har blitt presentert hver for seg. På arbeidsmiljøfeltet utvidet vi antall tematabeller
og antall bakgrunnsvariable/kjennetegn:
•
•
•
•
•

Arbeidstid, lønn, tilknytning til arbeidsplassen og utviklingsmuligheter
Fysisk arbeidsmiljø (inkludert kjemisk arbeidsmiljø og ergonomiske forhold)
Organisatorisk arbeidsmiljø
Psykososialt arbeidsmiljø
Yrkesrelaterte helseplager, arbeidsulykker og sykefravær

Det ble differensiert mellom følgende kjennetegn:
• Kjønn og alder
• Bedriftsstørrelse
• Arbeidstidsordning
• Yrke
• Næring
Boforhold (05.03), utsatthet og uro for lovbrudd (03.05), fritid,
organisasjonsdeltakelse (07.02)
For årene 1997, 2001, 2004, 2007 har boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd,
fritid og organisasjonsdeltakelse vært tema for tverrsnittsundersøkelsen. For temaet
boforhold har det blitt lagt vekt på å videreføre tidsserier fra de tidligere
boforholdsundersøkelsene fra de gamle levekårsundersøkelsene. I tillegg har
eksterne aktører finansiert spørsmål om lån, boligøkonomi og husholdningsutgifter
(2004 og 2007) samt spørsmål om funksjonshemninger i husholdningen,
boligpreferanser m.m.. Dette har vært et omfattende tema som dekker alt fra
hustype, boligstandard, boligøkonomi, vedlikehold, støy og forurensning, nærmiljø
og trygghet, flytteårsaker, flytteplaner, hytte og fritidshus og ekstrabolig.
Boforholdsdelen har blitt samlet inn via intervju, både besøks- og telefonintervju.
I NOS’en som ble utarbeidet for perioden 1996 til 1998 ble det laget en
boforholdstabell:
• Boforhold
Det ble differensiert mellom følgende kjennetegn:
• Kjønn og alder
• Sosioøkonomisk status
• Familiefase
• Landsdel
• Bostedsstrøk
Da vi gikk over til å bruke statistikkbanken som publiseringskanal for tabeller, ble
antall tematabeller utvidet:
• Boligstørrelse for husholdninger – etter boligtype, landsdel, husholdningstype,
bostedsstrøk
• Boligtype for husholdninger – etter eierform og landsdel
• Boligtype og eierform for husholdninger – etter bostedsstrøk
• Husholdninger etter boligøkonomi og (bostedsstrøk, husholdningstype,
landsdel, boligtype)
• Husholdninger etter eierform og husholdningstype
• Boligtype og standard for personer – etter kjønn, alder, landsdel, familiefase,
bostedsstrøk
• Bomiljø for personer – etter kjønn, alder, landsdel, familiefase, bostedsstrøk
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For temaet utsatthet og uro for lovbrudd har vi videreført spørsmålene om temaet
fra de gamle levekårsundersøkelsene. I tillegg har eksterne aktører finansiert
spørsmål om kjennetegn ved de ulike voldstilfellene (som sted, skadeomfang,
gjerningsperson, om forholdet ble anmeldt, ukedag, tid på døgnet, kjønn og alder
på gjerningsperson) samt spørsmål om tyveri og kjennetegn ved tyveriet.
I NOS’en som ble utarbeidet for perioden 1996 til 1998 ble det laget en tabell om
utsatthet og uro for vold:
• Vold og trygghet
Det ble differensiert mellom følgende kjennetegn:
• Kjønn og alder
• Sosioøkonomisk status
• Familiefase
• Landsdel
• Bostedsstrøk
Da vi gikk over til å bruke statistikkbanken som publiseringskanal for tabeller, ble
antall tematabeller utvidet:
• Utsatthet og uro for lovbrudd siste 12 mnd
• Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 mnd
• Tilfeller av vold siste 12 mnd
• Tilfeller av vold, trusler om vold, tyveri og skadeverk siste 12 mnd
• Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 mnd
• Tilfeller av vold eller trusler som politiet ikke fikk kjennskap til
Det ble differensiert mellom de samme variablene som ovenfor for tabellene om
utsatthet og uro for lovbrudd, mens tilfelletabellene differensierer på mange andre
forhold (type lovbrudd, tid på døgnet, sted, kjønn, relasjon til gjerningsperson,
antakelse om påvirkning av rus, politiets kjennskap til handlingen, tid på året og
anmeldelse). Denne delen har blitt samlet inn via intervju, både besøks- og
telefonintervju.
For temaene fritid og organisasjonsdeltakelse har overgangen fra de gamle
levekårsundersøkelsene til de temaroterende tverrsnittsundersøkelsene ført til at
flere variabler og tema dekkes. I de gamle levekårsundersøkelsene ble det stilt
spørsmål om hvor ofte man i løpet av siste 12 måneder utførte ulike aktiviteter,
som fotturer / skiturer, om man mosjonerte eller drev med idrett og om man gikk
på ulike typer kulturarrangement, lånte bok på bibliotek eller deltok i kor.
Kulturaktiviteter ble tatt ut når fra levekår tverrsnitt i 2001 og 2004 men tatt inn
igjen fra 2007. Frilufts- og idrettsaktiviteter har blitt kartlagt mye mer detaljert. Det
har blitt stilt spørsmål om fysisk aktivitet på fritiden siste 12 måneder spesifisert i
form av mange ulike former for fysisk aktivitet / idrettsaktiviteter. I tillegg har
friluftslivsaktiviteter blitt kartlagt i detalj. Til sist har tilbud i nærmiljøet blitt
kartlagt i form av spørsmål som sier noe om man har ulike typer tilbud i nærmiljøet
og hvor langt unna ulike tilbud finnes. Spørsmål om fysisk aktivitet /
idrettsaktiviteter, friluftsaktiviteter og tilbud i nærmiljøet har også blitt stilt til barn
i alderen 6-15 år i årene 1997, 2001, 2004 og 2007, delvis eksternt finansiert.
Spørsmål om organisasjonsdeltakelse har i stor grad blitt videreført uforandret fra
de gamle levekårsundersøkelsene. Vi har kartlagt deltakelse i ulike typer
organisasjoner og aktivitetsnivå. Da vi gikk over til temaroterende
tverrsnittsundersøkelsene begynte vi også å kartlegge gratisarbeid gjort for ulike
organisasjoner. Organisasjonsdeltakelse har blitt samlet inn via intervju, både
besøk og telefon. Det samme har fysisk aktivitet / idrettsaktivitet (de første årene
var det post), mens friluftsaktiviteter og tilbud i nærmiljøet har blitt samlet inn ved
hjelp av postale tilleggsskjema delt ut til de som har blitt intervjuet.
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I NOS’en som ble utarbeidet for perioden 1996 til 1998 ble det laget tre tabeller
som dekket dette temaet:
• Nærmiljø
• Friluftsliv, trening og mosjon
• Fritids- og kulturaktiviteter
Det ble differensiert mellom følgende kjennetegn:
• Kjønn og alder
• Sosioøkonomisk status
• Familiefase
• Landsdel
• Bostedsstrøk
Da vi gikk over til å bruke statistikkbanken som publiseringskanal for tabeller, ble
antall tematabeller utvidet:
• Personer som siste 12 måneder har deltatt på ulike treningsaktiviteter
• Personer som siste 12 måneder har deltatt på ulike friluftsaktiviteter
• Personer som siste 12 måneder har brukt ulike tilbud i nærmiljøet
• Personer som bor innen 4 km fra ulike tilbud i nærmiljøet
• Organisasjonsdeltakelse
Det ble differensiert mellom samme kjennetegn som ovenfor.
Helse, omsorg og sosial kontakt (03.01)
For årene 1998, 2002, 2005 og 2008 har helse, omsorg og sosial kontakt vært tema
i de temaroterende tverrsnittsundersøkelsene. Når helseundersøkelsen ble
innlemmet i levekårsundersøkelsen gikk man bort fra å kartlegge hele
husholdningens helse og skiftet dermed design på undersøkelsen. Mange av
spørsmålene og områdene som ble kartlagt i helseundersøkelsene ble imidlertid
videreført og dette temaområdet ble utvidet i forhold til de gamle
levekårsundersøkelsene. Det har også skjedd en del utvikling på helseområdet i
løpet av perioden 1998 til 2008 og fokus på livsstil, fysisk aktivitet og kosthold er
bl.a tema som er kommet sterkere inn de senere årene. Spørsmålene om sosial
kontakt og omsorg ble i stor grad videreført fra de gamle levekårsundersøkelsene.
De fleste av opplysningene har vært samlet inn ved hjelp av telefon- eller
besøksintervju. Postskjema har vært benyttet for hente inn sensitiv informasjon om
bl.a. psykisk helse og alkoholbruk.
I NOS’en som ble utarbeidet for perioden 1996 til 1998 ble det laget fire tabeller
som dekket dette temaet:
• Helse
• Bruk av helsetjenester
• Funksjonsevne og omsorg
• Sosial kontakt
Det ble differensiert mellom følgende kjennetegn:
• Kjønn og alder
• Sosioøkonomisk status
• Familiefase
• Landsdel
Da vi gikk over til å bruke statistikkbanken som publiseringskanal for tabeller, ble
antall tematabeller utvidet:
• Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming
• Bruk av helsetjenester
• Symptomer på helseproblemer og medisinbruk
• Funksjonsevne
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Levevaner
Omsorgsbehov og mottatt omsorg
Sosial kontakt
Omsorgsarbeid

Det ble differensiert mellom følgende kjennetegn:
• Kjønn og alder
• Sosioøkonomisk status
• Familiefase
• Landsdel
Panelundersøkelsen:
Den årlige panelundersøkelsen er det andre elementet i systemet for samordnede
levekårsundersøkelser. Den hadde et utvalg på 5000 personer og hadde som
hovedformål å gi forløpsinformasjon med vekt på inntekt, utdanning,
arbeidsmarket, bolig og familie. Denne ble gjennomført som en ren telefonintervjuundersøkelse. I årene 1997 til 2002 ble panelundersøkelsen samlet inn etter
planen. Resultater fra panelundersøkelsen ble ikke frigitt på samme måte som
resultater fra tverrsnittsundersøkelsen og panelundersøkelsen ble heller ikke
benytter i de faste publiseringene, tabeller til statistikkbanken m.m. Intensjonen
med panelundersøkelsen var at den først og fremst skulle gjøres tilgjengelig for og
brukes av forskere. Etter at den opprinnelige panelundersøkelsen ble avsluttet i
2002, ble det tilrettelagt en panelfil for analyse som har blitt gjort tilgjengelig for
forskere via NSD.
Fra 2003 ble paneldelen av samordnede levekårsundersøkelser inkludert i Eurostats
(EU) SILC undersøkelse – Survey on Income and Living Conditions. EU-SILC er
regulert av en kommisjonsforordning, og som EØS-land er Norge derfor forpliktet
til å levere data. Det årlige levekårspanelet brukes til å levere data til Eurostat, og
dette har medført vesentlige endringer i paneldelen av levekårssystemet.
Utvalgsstørrelsen ble økt fra 5000 årlig til 8500. Det ble innført en rotasjonsplan
for panelet slik at de uttrukne deltar i 8 år. Innholdsmessig er de viktigste
endringene at tema som arbeidsmiljø og fordypninger i stabil
bakgrunnsinformasjon som for eksempel helse og sosial bakgrunn også gikk ut.
Samtidig har overgangen til EU-SILC bidratt med flere spørsmål om
arbeidsforhold for alle i husholdningen, subjektiv økonomi samt faste årlige ad hoc
moduler om ulike tema. EU-SILC legger stor vekt på innsamling av data på
husholdningsnivå.
Med innføringen av EU-SILC som erstatning for panelundersøkelsen har formålet
endret seg. Det primære formålet med EU-SILC er å produsere datagrunnlag for
EUs indikatorer for velferd og sosial inkludering. Indikatorene produseres årlig.
EU-SILC er derfor designet for å kunne gi både årlige tverrsnittsdata og paneldata.
Paneldataene kan produseres med ulike intervaller, men minstekravet fra Eurostat
er at det skal produseres fire års paneler. Data fra EU-SILC produseres både på
personnivå og på husholdningsnivå. Hver høst sendes det inn tverrsnittsfiler som
dekker året n-1, mens det hver vår sendes inn filer som dekker panelårgangene n-2
til og med n-5. Det er fremdeles også et formål å tilrettelegge filer for nasjonalt
bruk, både i form av tverrsnitt og panel, men dette har i liten grad blitt gjort.
Mikrodata er imidlertid tilgjengelige for forskere via Eurostat.
Siden EU-SILC gir årlige tverrsnittsdata, har bruken også endret seg i forhold til
den tidligere panelundersøkelsen. SSB utnytter nå tverrsnittsdelene i flere analyser
og rapporter. Den viktigste er den årlige rapporteringen i ”Økonomi og levekår for
ulike grupper” i samarbeid med seksjon for inntekt- og lønnsstatistikk.
Med innføringen av EU-SILC endret også finansieringen seg. I en periode på fem
år (2003-2007) ble to tredjedeler av EU-SILC finansiert av Eurostat gjennom en
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grant bevilging. Den resterende tredjedelen ble dekket av statsoppdragsmidler i
SSB. Fra og med 2008 falt finansieringen fra Eurostat bort, og SSB må dekke hele
kostnaden over statsoppdragsmidler.
Tidsbruksundersøkelsen:
• Hvert 10. år, gjennomført første gang med det nye systemet i 2000
• Planlegges igjen i 2010
• Tidsbruksundersøkelser har vært gjennomført om lag hvert 10. år siden
1971/72. Tidsbruksundersøkelsen har ikke vært integrert med
levekårsundersøkelsene etter 1996 på annen måte en ressursmessig.
Levekårsundersøkelsene har gjort ”en pause” hvert 10. år for å skape rom for
finansiering av og intervjuing til tidsbruksundersøkelsen.
Registeropplysninger:
Registeropplysningene er en viktig del av levekårssystemet. Det er en fast kjerne
av registeropplysninger som kobles på. Hovedvekten er inntektsopplysninger
(inkludert trygder og stønader med mer), utdanning og opplysninger knyttet til
arbeid, fødeland og landbakgrunn. Det varierer litt hvor mange
registeropplysninger som brukes i de ulike undersøkelsene.

Endrede forutsetninger – grunnlag for evaluering og
samordning av surveybasert levekårsstatistikk

I tillegg til endringen som allerede er nevnt, at panelundersøkelsen fra 2003 ble
inkludert i eurostats (EU) SILC undersøkelse -– Survey on Income and Living
Conditions, så har det også skjedd vesentlige endringer ellers i levekårssystemet.
Inntektsundersøkelsen for husholdninger er nå registerbasert, den trenger ikke store
årlige utvalg fra levekårsundersøkelsene for å danne husholdninger, noe som var en
av flere begrunnelser for systemet det ble lagt opp til fra og med 1996.
På temaområdet arbeidsmiljø fikk vi i 2006 bevilget penger fra AiD til en utvidelse
av undersøkelsen, som nå teller 19 000 personer brutto og skal bli en
panelundersøkelse. For å minske oppgavebyrden for panelet har vi fra 2006
redusert intervjutiden til 30 minutter. Dette medfører at det ikke lenger er mulig for
eksterne aktører til å kjøpe spørsmål innenfor dette temaområdet.
Innenfor temaområdet boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd, fritid og
organisasjonsdeltakelse har vi fra 2004 forsøkt å utelate spørsmål om
boligøkonomi fra tverrsnittsundersøkelsen på bakgrunn av at samme informasjon
årlig samles inn gjennom panelundersøkelsen EU-SILC. Men eksterne har
finansiert spørsmål om boligøkonomi likevel, noe som har ført til at vi samler inn
samme type data ved hjelp av to undersøkelser – hvert tredje år i systemet.
Innenfor temaområdet helse, omsorg og sosial kontakt har vi under planleggingen
av 2008-undersøkelsen forsøkt å delvis tilpasse helsespørsmålene til Eurostats
EHIS (European Health Interview Survey), som på sikt vil bli en forordning SSB
må levere data i forhold til. Dette vil få konsekvenser for spørsmålene som må
stilles innenfor dette feltet og når disse dataene bør samles inn. Mens vi har samlet
inn helseopplysninger hvert 3. år opererer Eurostat med hvert 5. år som syklus for
innsamling av denne type data.
Eurostats forslag til nytt overordnet program for all sosialstatistikk – EPSS – må
det også tas hensyn til i evalueringen av surveybasert levekårsstatistikk. Dette nye
programmet ønsker at statistikkbyråene årlig samler inn tema Eurostat har behov
for innenfor sosialstatistikken. Disse vil i større eller mindre grad kunne
sammenfalle med tema eller indikatorer som kartlegges i SSBs
levekårsundersøkelser, og vi må forsøke å ha et system som kan håndtere dette
godt. Standardisering av bakgrunnsvariable – Core Variables – er en del av dette
arbeidet – og dette må vi også sørge for å ta hensyn til.
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Et annet viktig premiss som har endret seg i løpet av perioden samordnede
levekårsundersøkelser har eksistert, er at kostnadene knyttet til
intervjuundersøkelser har økt kraftig. I følge opplegget tilbyr vi i de årlige
temaroterende tverrsnittsundersøkelsene eksterne oppdragsgivere å kjøpe seg inn
med spørsmål tilsvarende 30 minutter intervjutid, noe som fører til en total
intervjutid på 1 time og besøksintervju istedenfor telefonintervju. Intervjutiden har
i de 12 årene vi har hatt tverrsnittsundersøkelsen ennå ikke vært så lang som 1 hel
time, men har variert fra i underkant av 30 minutter til 40 minutter i gjennomsnitt
(med forbehold om lengre intervjutid i 1996, 1997 og 1998). Oversikten under
viser utviklingen i total intervjutid og besøksandel.
Undersøkelse ........................
1996 – Arbeidsmiljø
1997 – Boforhold,
1998 – Helse, omsorg, sosial
kontakt
2000 – Arbeidsmiljø ................
2001 – Boforhold, ..................
2002 – Helse, omsorg, sosial
kontakt ..................................
2003 – Arbeidsmiljø ................
2004 - Boforhold ....................
2005 – Helse, omsorg, sosial
kontakt ..................................
2006 – Arbeidsmiljø ................
2007 – Boforhold ....................
2008 – Helse, omsorg, sosial
kontakt ..................................

Total intervjutid (min)

Besøksandel (%)
56
67
71

32
35
33

26
33
43

39
40
26

40
61
17

24
37
36

1
4
Ca 15

Pga kostnadene knyttet til besøksintervju har vi ikke lenger mulighet til å tilby
eksterne oppdragsgivere å kjøpe spørsmål i så stor grad som tidligere, fordi vi ikke
har mulighet til å besøke hele utvalget.
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Vedlegg D

Samordning av energiregnskap(ER) og
nasjonalregnskap(NR)
Grunnlaget for arbeidet med samordning av energiregnskap og nasjonalregnskap er
en intern rapport (Notater 2009/10) som ble lagt fram ved årsskiftet 2008/2009.
Den beskriver ulikheter mellom de to statistikksystemene, dokumenterer avvik i
perioden 1990- 2005 og peker på viktige prinsipper for samordning. I tillegg til at
mangel på konsistens i priser og mengdeutvikling (fysisk i energiregnskap og
fastpristall i nasjonalregnskap) er et statistisk problem, har det skapt problemer
blant annet for makromodellen MSG hvor data både fra nasjonalregnskapet og
energiregnskapet er input. Målet er å oppnå så god konsistens i energitall i ER og
NR at verditall for energi fra nasjonalregnskapet dividert på tilsvarende fysiske
mengdetall fra energiregnskapet skal gi reelle, tolkbare energipriser for den
aktuelle sektoren og energivaren. Rapporten påpeker noen kriterier som må være
oppfylt, for å oppnå så god samordning:
•
•
•

Nærings- og energivareinndeling i ER og NR bør være mest mulig identisk
Datakilder for de enkelte energitallene i ER /NR bør i størst mulig grad være
de samme.
Arbeidet med aktuelle årganger av ER / NR bør samordnes i tid.

Et felles datagrunnlag for tilgang og bruk av energi i energiregnskap og
nasjonalregnskap vil også berøre utslippsberegningene, og kreve koordinering med
utslippsregnskapet for å få enhetlige og fullt koordinert energi-, miljø- og
nasjonalregnskap. I forbindelse med arbeidet med et samordnet miljø- og
nasjonalregnskap har inkonsistens mellom energiregnskap og nasjonalregnskap
skapt store utfordringer med tilpasninger av miljøregnskapet.
Arbeidet med energiregnskapet i 2009 har vært knyttet til overgangen til ny
standard for næringsgruppering (SN07). Standarden er implementert for industrien
i Energiregnskapet for 2007/2008, og delvis for tjenesteyting (jfr. utvidelse av
antall tjenesteytende næringer i ny kontoplan). Nasjonalregnskapet vil bli basert på
ny standard for næringsgruppering fra og med publisering høsten 2011. Derfor
også utarbeidet en kontooppstilling av energiregnskapet hvor nasjonalregnskapets
nåværende kontoplan er implementert. Siden arbeidet er utvidet med
utslippsberegningene og knyttet til datagrunnlag og metoder i forbindelse med
nasjonalregnskapets endrer nærings- og produktklassifikasjon (hovedrevisjon), er
prosjektarbeidet blitt forlenget. Arbeidet vil ferdigstilles i forbindelse med
hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2011.
Ny kontoplan innebærer en økning i antall næringer i energiregnskapet, særlig for
tjenesteyting der antall næringer fordobles. Her er datagrunnlaget for spesifisering
på detaljert næringsnivå usikkert. Noen nye datakilder vil bli forsøkt innarbeidet.
Dette gjelder den nye undersøkelsen om energibruk i tjenesteytende bygg hvor
intensjonen er å få noe bedre grep på dette. En annen ny kilde er årlig
elektrisitetsstatistikk, der det nå er innført noen flere næringsgrupper som dermed
gir mer detaljert spesifikasjon av leveranser av kraft. En tredje kilde som vil
utnyttes i dette arbeidet, er opplysninger om kostnader til energibruk fra
strukturstatistikken, som også nasjonalregnskapet bruker i sine nåværende
beregninger. Disse dataene er imidlertid ikke fordelt på energivare, og en foreløpig
vurdering viser at det er en del metodeutfordringer knyttet til denne kilden. Det
ligger også metodemessige utfordringer i kravet om konsistens mellom
nasjonalregnskapets fastpristall og volumtall (mengde) i energiregnskapet.
Utfordringene knyttet til å etablere et system for å beregne energibruk etter næring
med tilstrekkelig god kvalitet er dermed å kombinere nye datakilder og metodikk.
Statistisk sentralbyrå
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Områder der datakildene i henholdsvis energi- og nasjonalregnskap særlig avviker
og som det derfor må legges vekt på, er foruten tjenesteyting også transport, fiske,
landbruk og energiproduserende næringer. For energibruk i industrien og import
/eksport av energi er det relativt god overensstemmelse siden datakildene her er de
samme.
En tverrfaglig prosjektgruppe som inkluderer både energiregnskap,
nasjonalregnskap og miljøregnskap arbeider videre med dette.
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Vedlegg E

Faktarapportering på personalområdet
Vi viser til brev datert 24. november 2009 fra Finansdepartementet om
årsrapportering på personalområdet.
1. Personalfunksjonen i 2009
Organisering av personalfunksjonen i SSB
Personalfunksjonen gir støtte til linjeledelsen i utøvelse av arbeidsgiverrollen.
Følgende hovedområder inngår i dette:
• Seksjon for personal og kompetanse har ansvaret for personal- og
lønnsfunksjonen i SSB.
• Personalfunksjonen dekker oppgaver knyttet til personal- og
organisasjonsutvikling. Seksjonen har en gruppe som gir støtte til linjeledelsen
i spørsmål knyttet til nevnte områder.
Eventuelle endringer i organisering av personalarbeidet i SSB
Det har ikke vært noen endringer i organiseringen av personalarbeidet i SSB i
2009.

2. Personalsituasjonen i SSB
Mulige risikofaktorer på personalområdet
Tilstrekkelig kompetanse er en forutsetning for å innfri faglige målsettinger. Det er
iverksatt flere kompetanseutviklingstiltak som skal redusere risiko for manglende
måloppnåelse.
Oversikt over antall ansatte i SSB i forhold til foregående år
SSB hadde 1013 medarbeidere 31.12.2009 inkludert 22 i fødselspermisjon. På
samme tidspunkt i fjor var det 10142 ansatte. Medarbeiderne fordelte seg med 626 i
Oslo og 387 i Kongsvinger.
Videre hadde SSB 52 ansatte med andre typer permisjon uten lønn.
SSB hadde også 186 intervjuere som arbeider med spørreundersøkelser, 110 lokale
intervjuere rundt i landet og 76 intervjuere sentralt. Ved utgangen av 2008 var det
227 intervjuere. Nedgangen skyldes hovedsakelig ordinær turnover. Det har ikke
vært ønskelig å rekruttere nye intervjuere før nytt teknisk system er på plass. Det
vil bli rekruttert flere intervjuere i løpet av 2010. Intervjuerne utførte til sammen
59,4 årsverk i 2009.
Rekrutteringssituasjonen for SSB
SSB nådde også i 2009 målet om å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere
som kan utføre oppgavene med tilstrekkelig høy kvalitet. SSB har i 2009 vært noe
tilbakeholdende med nyansettelser og prioritert intern rekruttering. Bedre utnyttelse
av intern kompetanse og en reduksjon i antall ansatte er målsettingen.
Turnover og rekruttering
Det sluttet 66 personer i 2009 (mot 68 i 2008), dette utgjør 6,5 prosent av de
ansatte. Blant de som sluttet hadde 64 prosent universitetsutdanning av høyere
grad. Av disse igjen hadde 62 prosent vært ansatt i mindre enn 5 år. I hele gruppen
ansatte med høyere grads utdanning og tjenestetid under 5 år sluttet 12 prosent.
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SSB ansatte 55 medarbeidere i året som gikk (mot 91 i 2008), 32 kvinner og 23
menn. 38 av disse (69 prosent) hadde universitetsutdanning av høyere grad.
Tiltak overfor markedsutsatt personell
SSB har en ordning for kvalifisering av statistikkrådgivere. Målgruppen er primært
medarbeidere som har vært tilsatt i SSB i fem år eller mer. Ordningen er et tilbud
til statistikkprodusenter i SSB som med dette kan få en faglig karrierevei. To
personer ble godkjent som statistikkrådgiver i 2009.
SSB har i 2009 i svært liten grad benyttet HTAs pkt. 2.3.4 nr. 2 ”når det er særlige
vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft”.

3. Omstilling i SSB
Omstillingsprosjekters konsekvens på personalområdet
SSB gjennomførte med virkning fra 1.1.2009 organisatoriske endringer som i
hovedsak berørte støttefunksjonene. Dette medførte i 2009 en særlig fokus på
sentralisering av IT-funksjonene. Det er ikke foretatt større omstillinger som krever
særskilte virkemidler.

4. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Sykefraværet – statistikkoversikt
Gjennomsnittlig sykefravær var 5,5 prosent i 2009, mens det var 5,3 prosent i
2008.
I 2009 var det 14 sykmeldte personer i SSB som hadde avtale om aktiv
sykmelding.
Sykefraværsprosent har tidligere år vært følgende:
2007: 5,3 prosent
2006: 4,3 prosent
2005: 4,9 prosent
2004: 4,5 prosent
2003: 6,2 prosent
2002: 5,6 prosent
2001: 4,7 prosent
Arbeidet med IA-avtalen
Det arbeides aktivt for at sykefraværet skal holdes på et lavt nivå, og SSB vil
ivareta ressursene som medarbeidere i alle aldre representerer, gjennom en aktiv
livsfasepolitikk. For å sikre lik og god behandling ved sykefravær har SSB rutiner
for oppfølging av sykefravær. Alle retningslinjer i HMS-arbeidet er samlet i SSBs
HMS-håndbok som sist ble revidert vinter/høst 2009.
Det legges stor vekt på fysisk tilretteleggelse av arbeidsplassen for å unngå
helseplager og forebygge sykefravær. SSB legger også stor vekt på å tilrettelegge
for at sykemeldte arbeidstakere raskest mulig kommer tilbake i jobb. Det er tett
samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
Tilbud om trening en time per uke for ansatte (”trening for helse”) gis både i Oslo
og Kongsvinger. I tillegg tilbys det massasje (og naprapati i Oslo) til selvkost. I
2009 ble følgende treningsopplegg tilbudt:
I Oslo: Pilates, sirkeltrening, lavterskeltilbud, yoga og Felderkrais.
I Kongsvinger: Sirkeltrening, ledd- og styrketrening, aerobic, mensendieck og
lavterskeltilbud. I tillegg tilbys pausegymnastikk to ganger per uke.
Rekruttering av personer med funksjonshemming
SSB opplyser i stillingsannonser at forholdene blir lagt til rette for personer med
nedsatt funksjonsevne. Videre har SSB via NAV mottatt og lagt til rette for
personer med nedsatt funksjonsevne. Bestemmelsen i forskriftene til
tjenestemannsloven om at personer med nedsatt funksjonsevne alltid skal innkalles
til jobbintervju når de er kvalifisert, brukes aktivt, jf. SSBs tilsettingsreglement.
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SSB deltok i traineeprogrammet initiert av Sosial- og helsedirektoratet. En av
traineeene ble fast tilsatt etter utløpet av programmet.
Tiltak for å få folk til å stå lengre i arbeidslivet (seniorpolitikk)
I forbindelse med seniorpolitiske tiltak nedfelt i HTA 2008, har SSB inngått avtale
om utvidelse av antall seniordager med seks.

5. Etikk og holdningskapende arbeid
Etikk er et høyt prioritert område i SSB. SSB har en delstrategi ”Etikk og
statistikk”, og det arbeides kontinuerlig med etisk atferd. I tillegg til allmenne
etiske standarder, forholder SSB seg til lover, retningslinjer og standarder for
statistikkarbeid. For statistikkproduksjonen gjelder dette blant annet EUs/EØS’
”Code og Practice” og FNs prinsipper for statistikkproduksjon. Temaet er en del av
opplæringsprogrammet for nytilsatte.
SSB har utarbeidet varslingsrutiner i forbindelse med HMS-arbeidet.

6. Likestilling

Arbeidet med å revidere likestillingsindeksen ble satt i gang på begynnelsen av
2008. Dette arbeidet fortsatte utover i 2009 og vil bli publisert i mars 2010.
Generelt
Kvinner er i mindretall på høyere akademikernivå og i ledende stillinger. SSB
vurderer løpende muligheten for å øke kvinneandelen, i sær når det gjelder
rekruttering til ledende stillinger.
SSB gjennomfører i 2009 og 2010 et omfattende utviklingsprogram for alle ledere i
SSB. I tillegg er det egne tiltak rettet mot nyansatte ledere og gruppeledere.
Gruppeledere ivaretar faglig ledelse og koordinering av oppgaver for en mindre
gruppe ansatte. Ansatte som ønsker lederutfordringer, søker ofte til
gruppelederstillinger. Kvinneandelen er høyere blant gruppeledere enn i
linjeledelsen. Et tilbud om opplæring er ment å stimulere denne gruppen til å søke
nye lederutfordringer.
Andel kvinner i ledende stillinger er økende (40 prosent ved utgangen av 2009).
SSB forsøker å legge til rette for at ansatte skal ha god balanse mellom arbeid og
fritid. Gjennom SSBs livsfasepolitikk gis det også muligheter til å finne løsninger
for medarbeidere med utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon. Når det gjelder
uttak av fødsels-/omsorgspermisjoner, viser utviklingen at det er flere menn enn
tidligere som tar ut permisjoner. Menn tar også i større grad ut lengre
fødselspermisjoner enn de gjorde tidligere.
Kvinner og menn
Det er flere kvinner enn menn blant de ansatte, 54 prosent kvinner og 46 prosent
menn, slik som ved forrige årsskifte. Det er flest kvinner i aldersgruppene over 40
år (56 prosent), under 40 år er det flest menn (52 prosent). I SSB, Oslo er det
omtrent like mange kvinner og menn. I SSB, Kongsvinger er kvinneandelen 62
prosent. Det er kjønnsforskjeller i utdanningsnivå. 39 prosent av kvinnene har
universitetsutdanning av høyere grad, 63 prosent av de mannlige ansatte. Det ble
avlagt to doktorgrader i 2009.
Fordeling på stillingsgrupper
Kvinneandelen i kontorstillinger og i gruppen saksbehandler 2 er på henholdsvis 75
og 85 prosent, mens den er 58 prosent i gruppen saksbehandler 1. Menn er i flertall
i gruppene høyere fagstillinger og forskere.
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Kvinneandel ved utgangen av året (i prosent)

Kontorstillinger ................
Saksbehandler 2 .............
Saksbehandler 1 .............
Høyere fagstilling/forskere
Høyere fagstilling ............
Forskere .........................
Spesialstillinger ...............
Lederstillinger .................

2002

2003

2004

94
85
48
33

93
84
50
35

69
33

64
29

90
84
48
37
39
30
70
29

2005

89
83
53
37
38
34
68
31

2006

88
86
58
37
39
28
68
33

2007

91
84
59
40
42
27
86
33

2008

80
85
59
42
44
30
73
34,5

2009

75
85
58
43
45
30
73
40

Deltid
176 ansatte arbeider deltid, 68 av disse jobber mindre enn 80 prosent. Det er flest
kvinner som jobber deltid.

7. Kvinner i lederstillinger
Per 31.12.2009 hadde SSB 55 ledere, 22 kvinner og 33 menn, en kvinneandel på 40
prosent, en forholdsvis stor økning fra i fjor. SSB ansatte tre kvinnelige ledere, én
ekstern og to interne. Gjennomsnittsalderen på lederne er 51 år, det samme som i
fjor. I toppledelsen var det ved utgangen av 2009 fire kvinner og åtte menn som gir
en kvinneandel på 33,3 prosent. I mellomledelsen er det 18 kvinner og 25 menn
som gir en kvinneandel på 41,9 prosent.

8. Innvandrere fra utenom EØS-området tilsatt i SSB

Per 31.12.2009 hadde SSB 65 (6,4 prosent) innvandrere mot 58 (5,7 prosent) i
2008. Det er medarbeidere med innvandrerbakgrunn utenfor EØS-området som er
tellet med. SSB følger bestemmelsen om å innkalle minst én innvandrer til intervju,
dersom søkeren er kvalifisert for stillingen.

9. Oversikt over eksisterende særavtaler i hele SSB
SSB hadde per 31.12.2009 følgende særavtaler:
Avtale om tjenester utenom ordinær arbeidstid ved Kontor for fellestjenester
inngått med virkning fra 1.3.07. Gjelder kompensasjon for tilsatte som kan
kontaktes ved utrykning/uregelmessigheter i Kongens gt. 6 etter krav fra
Brannvesenet.
- Avtale om hjemmevaktordning for Seksjon for intervjuundersøkelser i SSB
inngått med virkning fra 1.4.2008. Gjelder kompensasjon for å svare på
henvendelser fra intervjukorpset etter ordinær arbeidstid.
- Avtale om hjemmevaktordning for Seksjon for IT infrastruktur inngått med
virkning fra 1.4.2008. Gjelder kompensasjon for å ta i mot alle henvendelser til IT
kundeservice etter ordinær arbeidstid.
- Avtale om beredskapsordning for Seksjon for IT infrastruktur i SSB inngått med
virkning fra 1.4.2008. Gjelder kompensasjon for å være i beredskap for å løse
kritiske saker som ikke hjemmevakta kan løse.
- Avtale om overføring av avtalefestet ferie til neste ferieår med virkning fra
20.6.2002.
- Tilpasningsavtale for SSB av 20.9.2006.
- Avtale om stillings- og lønnsplassering for statistikkrådgivere med virkning fra
23.10.2003.
- Særavtale om kompensasjon for utført pressekontakttjeneste utover registrert
kontortid inngått med virkning fra 1. januar 2005. Gjelder kompensasjon for å være
tilgjengelig for media hele døgnet hele året.
- Særavtale om endret organisering av Forskningsavdelingen og lønnsplassering for
funksjon som forskningsleder inngått med virkning fra 1. april 2005.
- Særavtale om kompensasjon for slitasje på egne klær (smusstillegg) inngått med
virkning fra 1.1.2009.
- Avtale om at ansatte fra 62 år kan ta ut inntil seks dager tjenestefri med lønn
(seniordager) inngått med virkning fra 19.3.200
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Vedlegg F

Nye statistikkrettsakter tatt inn i EØSavtalen(vedlegg XXI) i 2009
Oppdatert per 31.12.2009
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1062/2008 om gjennomføring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikk over
ledige stillinger i Fellesskapet når det gjelder framgangsmåter for sesongjustering
og kvalitetsrapporter. Vedtatt 17.03.2009.
Europaparlaments- og rådsforordning (EF, EURATOM) nr. 1101/2008 om
oversendelse av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps
statistikkontor. Vedtatt 17.03.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1055/2008 om gjennomføring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 med hensyn til
kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalansestatistikk.
Vedtatt 17.03.2009.
Kommisjonsforordning(EF) nr.1178/2008 om endring av rådsforordning (EF) nr.
1165/98 om konjunkturstatistikk og kommisjonsforordning (EF) nr. 1503/2006 og
(EF) nr. 657/2007 med hensyn til endringer som følge av revisjonen av de
statistiske grupperingene NACE og CPA.
Vedtatt 24.04.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 762/2008 om medlemsstatenes innberetning av
statistiske opplysninger om akvakultur, og om oppheving av rådsforordning (EF)
nr. 788/96. Vedtatt 24.04.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger. Vedtatt
24.04.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 960/2008 om gjennomføring av europarlamentsog rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over
informasjonssamfunnet. Vedtatt 24.04.2009.
32008 R 1099 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 av 22.
oktober 2008 om energistatistikk. Vedtatt 03.07.2009.
32008 R 1297 Europaparlaments- og rådsbeslutning (EF) nr. 1297/2008 av 16.
desember 2008 om program for modernisering av den europeiske nærings- og
handelsstatistikken (MEETS-programmet). Vedtatt 03.07.2009.
Kommisjonsvedtak 2008/861/EF om nærmere regler for gjennomføring av
rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer
til sjøs. Vedtatt 29.05.2009.
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 om
fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen.
Vedtatt 03.07.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 19/2009 om gjennomføring av europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikk over ledige stillinger i
Fellesskapet med hensyn til definisjonen av en ledig stilling, referansedatoene for
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datainnsamling, spesifikasjoner for dataoverføring og forundersøkelser. Vedtatt
03.07.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 20/2009 om vedtakelse av spesifikasjoner for
tilleggsundersøkelsen for 2010 om balansen mellom arbeid og familieliv fastsatt i
rådsforordning (EF) nr. 577/98.
Vedtatt 03.07.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 36/2009 om etablering av 2008-utgaven av
"Prodcom-listen" over industrielle varer som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr.
3924/91. Vedtatt 03.07.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 192/2009 om gjennomføring av europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 177/2008 om fastsettelse av et felles rammeverk for
foretaksregistre for statistisk bruk når det gjelder utveksling av fortrolige
opplysninger mellom Kommisjonen (Eurostat) og medlemsstater. Vedtatt
25.09.2009.
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2009 om fremleggelse av
statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver
fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhavet. Vedtatt 25.09.2009.
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 217/2009 om fremleggelse av
statistiske opplysninger om fangster og fiskerivirksomhet fra medlemsstater som
driver fiske i det nordvestlige Atlanterhavet. Vedtatt 25.09.2009.
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 218/2009 av 11. mars 2009 om
framleggelse av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av
medlemsstater som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhavet. Vedtatt 25.09.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 192/2009 av 11. mars 2009 om gjennomføring av
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 177/2008 om fastleggelse av et
felles rammeverk for bedriftsregistre til statistiske formål i forhold til utveksling av
konfidensielle opplysninger mellom Kommisjonen og medlemslandene. Vedtatt
25.09.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 329/2009 av 22. april 2009 om endring av
rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om korttidsstatistikk når det gjelder oppdatering
av variabellisten, frekvensen for innsamling av statistikk, detaljeringsnivå og
aggregering som skal brukes. Vedtatt 22.10.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 330/2009 av 22. april 2009 om
gjennomføringsbestemmelser til Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 når det gjelder
minimumsnormer for behandling av sesongvarer i de harmoniserte
konsumprisindekser (HICP). Vedtatt 22.10.2009.
32008 R 1166 Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1166/2008 av 19.
november 2008 om undersøkelser av strukturen til driftsenheter i landbruket og en
undersøkelse av produksjonsmetoder innenfor, og om oppheving av rådsforordning
(EØF) 571/88. Vedtatt 22.10.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 540/2009 av 22. juni 2009 som endrer forordning
(EF) nr. 1450/2004 om produksjon og utvikling av fellesskapsstatistikker om
innovasjon. Vedtatt 22.10.2009.
32009 R 0223 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars
2009 om europeisk statistikk og om opphevelse av europaparlaments- og
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversendelse av fortrolige
statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor,
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rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning nr.
89/382/EØF om nedsettelse av et utvalg for EUs statistikkprogram. Vedtatt
04.12.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 250/2009 av 11. mars 2009 om gjennomføring av
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 når det gjelder
variabeldefinisjonene, det tekniske formatet for dataoverføringen, kravene til
dobbelrapportering for Nace rev. 1.1 og Nace rev. 2 samt overgangsordninger som
kan innvilges i forhold til strukturstatistikken. Vedtatt 04.12.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009 av 11. mars 2009 om gjennomføring og
endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 når det gjelder
de dataserier, som skal utarbeides til statistikken over foretaksstrukturer, og de
nødvendige tilpasninger etter revisjonen av den statistiske aktivitetstilknyttede
produkt klassifikasjon (CPA). Vedtatt 04.12.2009.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF av 6. mai 2009 om statistiske
oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs. Vedtatt 04.12.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2009 den 23. juli 2009 om gjennomføring av
europaparlaments- og rådsforordning nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) når det gjelder til listen
for 2010 over sekundære målvariabler om fordeling av husstandens ressurser.
Vedtatt 04.12.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 707/2009 av 5. august 2009 om endring av
Europa-parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 om fellesskapsstatistikk
over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og utenlandske direkte
investeringer når det gjelder ajourføring av datakravene. Vedtatt 04.12.2009.
Kommisjonsrekommandasjon 2009/498/EF av 23. juni 2009 om referansemetadata
til det europeiske statistiske system. Vedtatt 04.12.2009.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 834/2009 av 11. september 2009 om
gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007 om EFstatistikker over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter med hensyn til
kvalitetsrapporter. Vedtatt 04.12.2009.
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 543/2009 av 18. juni 2009 om
statistikk over landbruksvekster og som opphever rådsforordningene (EØF) nr.
837/90 og (EØF) nr. 959/93. Vedtatt 04.12.2009.
Viktige statistikkrettsakter som er vedtatt i EU, og som forventes tatt inn i EØSavtalen innen kort tid
32008 D 0234: Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 234/2008/EF av 11. mars
2008 om etablering av et europeisk rådgivende utvalg for statistikk og om
opphevelse av rådsvedtak 91/116/EØF
Statistisk sentralbyrå støtter forslaget om nedsettelse av et europeisk rådgivende
utvalg for fellesskapets politikk for statistikk informasjon.
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 av 16. mai 2009 om
fellesskapsstatistikker over varehandelen med tredjeland og om opphevelse av
rådsforordning (EF) nr. 1172/95
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