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1. SSBs halvårsrapport for 2016
FIN har merket seg SSBs oppsummering av virksomheten i første halvår. Den er i 
hovedsak godt i tråd med planer og krav stilt i tildelingsbrevet. Enkelte forhold og 
omtaler ble trukket fram og diskutert:  

FIN viste til at aktualitet er et særlig viktig aspekt ved statistikkproduksjonen, og ba om 
en vurdering av hvordan SSB vil øke denne ytterligere. Det synes å være store 
variasjoner i aktualiteten særlig mellom noen av årsstatistikkene. SSB venter at det 
påbegynte moderniseringsprogrammet i form av bl.a. mer digitalisering, vil gi økt 
aktualitet. SSB arbeider med å utvikle indikatorer for foreløpige tall på noen områder. 
De vil kunne offentliggjøres før statistikken er endelig og bidra til økt aktualitet. Styrets 
vurdering av flere resultatindikatorer for aktualitet, jf. tildelingsbrevet pkt. 6.3, vil bli 
ettersendt etter kommende styremøte. 

FIN pekte på at A-ordningen gir en rekke nye muligheter for statistikkproduksjon, og 
spurte om hvordan SSB vil utnytte disse mulighetene framover. SSB trakk fram at tall 
fra A-ordningen allerede benyttes i lønnsindeksen, som nå får klart kortere 
produksjonstid. Det har foreløpig vært problemer med dataene for enkelte 
arbeidsmarkedsstørrelser. Det har gitt brudd i registerbaser sysselsettingsstatistikk fra 
2014 til 2015 og begrenset publiseringen av sykefraværsstatistikk. Disse problemene er 
i ferd med å bli løst. Registerbaserte sysselsettingstall vil fra 2017 produseres 
kvartalsvis, mot en gang i året i dag. Data fra A-ordningen  vil i økende grad benyttes til 
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analyse av bruttostrømmer i arbeidsmarkedet. På spørsmål om i hvilken grad brudd i 
statistikk som følge av overgang til A-ordningen vil bli justert for, svarte SSB at 
bruddene vil bli forklart, men i liten grad korrigert.  

På spørsmål om omfanget av elektronisk dialog med brukere, intervjuobjekter og 
oppdragsgivere sa SSB at de også benytter andre kanaler enn Altinn og A-ordningen, 
herunder SMS for å purre på intervjuobjekter. Økt bruk av web-undersøkelser har gitt 
raskere tall og lavere kostnader.  

FIN understreket at trykket på effektivisering vil fortsette, og at Lean-arbeidet er et viktig 
verktøy i dette arbeidet, i tillegg til arbeidet med økt digitalisering og standardisering. 
På spørsmål ga SSB rede for videre planer med Lean-verktøyet. Mens 
moderniseringsarbeidet  i stor grad legger opp til å etablere nye prosesser, handler 
Lean i første rekke om å forbedre gjeldende rutiner. Disse prosessene må ses i 
sammenheng. I den nåværende fasen er Lean-arbeidet nedtonet, men 
prosesskompetansen som er bygget opp i virksomheten inngår likevel i 
moderniseringsprosjektet.   SSB har gått gjennom alle statistikkene med sikte på å 
effektivisere produksjonen. Så langt er seks statistikker lagt ned som følge av denne 
gjennomgangen.  

FIN har merket seg at antall årsverk øker. SSB forklarte det med behov for ny IT-
kompetanse for å møte et oppdemmet behov.  

FIN ba om en forklaring av at omfanget av mikrodataoppdrag har gått ned, mens 
prisene har økt, og pekte på at SSB og departementet kan være sårbare for kritikk 
dersom denne utviklingen fortsetter. SSB viste til underbemanning i seksjon for 
mikrodata og stadig mer kompliserte bestillinger fra forskere. SSB planlegger å øke 
bemanningen i seksjonen. Lanseringen av RAIRD sommeren 2017 vil avhjelpe presset 
på seksjonen.  

FIN ba om en nærmere vurdering av utviklingen i svarprosenten. SSB pekte på flere 
forklaringer på lavere svarprosenter, herunder flere web-baserte undersøkelser. De har 
lavere svarprosenter enn intervjuundersøkelser, men er også raskere og billigere. 
Samtidig er det er store variasjoner fra år til år, og en bør ikke legge for stor vekt på 
endringer fra ett år til det neste. SSB pekte videre på at svarprosenten til AKU tidligere 
var svært høy, men at den har falt noe. Virksomheten har satt inn tiltak for å øke den. 

På spørsmål om hvorvidt oppdragsinntekter 10 pst. under budsjett i første halvår kan 
indikere mindre etterspørsel etter oppdrag enn budsjettert, svarte SSB at det var 
normalt med høyere betalinger i 2. halvår, og at virksomheten regner med å havne om 
lag på budsjett i 2016.  

SSB er i en prosess for å endre rapporteringen av risikovurderinger. Det legges opp til 
rapportering i forbindelse med halvårsrapporten, noe som vil være hensiktsmessig også 
for departementet i arbeidet med tildelingsbrev for kommende år. FIN har merket seg 
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at informasjonssikkerhet fortsatt er den største risikofaktoren, men ba om en forklaring 
på at økonomiforvaltningen nå er trukket fram som særlig usikker. Ifølge SSB må det 
ses i sammenheng med overgang til periodisert regnskap kombinert med en svært stor 
utskiftning av medarbeidere i økonomiseksjonen. En ekstern gjennomgang av 
økonomiforvaltningen har nylig pekt på at dette har ført til redusert kompetanse.  

2. Eventuelt 
FIN ba om en orientering om arbeidet i to arbeidsgrupper. En gruppe vurderer 
prioriteringer i Forskningsavdelingen. Siktemålet er å gi forskningsvirksomheten et 
strammere mandat og bl.a. tydeliggjøre samspillet med statistikkproduksjonen. 
Gruppen har eksterne medlemmer fra akademia i tillegg til medlemmer og leder fra 
Forskningsavdelingen. Arbeidet skal avsluttes i desember. SSB vil orientere FIN om 
arbeidsgruppens vurderinger før årsskiftet.  

Den andre arbeidsgruppen ser på fordeling av arbeidsoppgaver mellom Oslo og 
Kongsvinger med sikte på mer spesialisering. Det vil kunne bidra til å styrke 
kompetansemiljøene og redusere kostnader i forbindelse med reising. Gjennomgangen 
inkluderer ikke endringer i bemanningen mellom de to avdelingene.   

FIN viste til arbeidet med en ny strategi for virksomheten og ba SSB vurdere hvordan 
departementet mest hensiktsmessig kan trekkes inn i arbeidet og gis mulighet for 
overordnede tilbakemeldinger før strategien vedtas. SSB vil orientere nærmere i eget 
møte. 


