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2.1 Bevilgning for 2012.

vedtokStortinget15.desember2011blantannet
På grunnlagavInnst.5 S (2011-2012)
følgendebevilgningforStatistisksentralbyråsvirksomhet
Kap. 1620 Statistisk sentralbyrå

Post Betegnelse
01 Driftsutgifter
kan ovelføres
21 Spesielledriftsutgifter,
kan
ogvedlikehold,
45 Størreutstyrsanskaffelser
Sum

Postadresse
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Akersg. 40
Org. nr. 972 417 807

ovelføres

økonomiavdelingen
Telefon 22 24 45 03/13/22 24 90 90*
Telefaks 22 24 95 09

(1000kr)
Beløp
502200
194800
9 800
706800

Saksbehandler
tonje lauritzen
Telefon 44533

(i 1 000kr)
Beløp
300
194800
10000
205100

Kap. 4620 Statistisk sentralbyrå

Post Betegnelse
01 Salgsinntekter
02 Oppdragslimtekter
85 Tvangsmulkt
Sum

Detvisesfor øvrigtil omtaleavkapitlene1620og 4620i Prop.1 S (2011-2012)
for
Finansdepartementet
(fagproposisjonen).
Departementets
brevav29.marsog 6.
oktober2011gir opplysninger
omhvordanforslageneer fremkommet
2.2 Budsjettmessige

forutsetninger

Departementet
vilunderstrekebetydningenavat økonomistyringen
skjerpå en
betryggendemåteog Statistisksentralbyråsansvarfor å planleggevirksomheteni 2012
slikat målenekannås innenforgittebevilgninger,
jf.Reglementforøkonomistyring
i
staten§ 9 og Bestemmelser
forøkonomistyring
i staten,pkt.2.2.
Dersomdet oppstårproblemermedøkonomistyringen,
måtiltakiverksettesslikat det
ikkeoppstårbehovforå økebevilgningen.
Departementet
understrekerat det ikkemå
pådrasutgifterutenat det er budsjettmessig
dekning.
For 2012er det på Statistisksentralbyråsbudsjettavsattmidlertilblantannetfølgende
statistikkaktiviteter,
hvorbeløpeneer øremerkedeog ikkekan omdisponeresuten
departementetssamtykke:
(i 1 000kr)
Tiltak

Post 01

Tidsbruksundersøkelsen
2010
Landbrukstellingen
2010
FoB2011
IT-utvikling
og elektronisksamhandling
Spesialundersøkelse
ominnvandreres
utdanningsnivå
Sum

700
1500
4 000
4 000
2 000
12 200

Dissestatistikkaktivitetene
skalomtalessærskilti årsrapporten.
2.3 Budsjettfullmakter

og administrative fullmakter.

Bevilgningsreglementet
har flerebestemmelsersomgir Kongeni statsrådfullmakttil å
fastsetteunntakfrade hovedprinsippene
reglementetellerser basertpå.Reviderte
vilkårforbrukavunntaksbestemmelsene
blegittvedkongeligresolusjon2. desember
2005.Deter redegjortfordissei rundskrivR-110/2005.
Viviserogsåtilveilederfor
statligbudsjettarbeid,
utgittavFinansdepartementet,
jf. R-0534B,
somforklarer

Side 2

budsjettfullmaktene nærmere. Alle rundskriv fra Finansdepartementet finnes også på
departementets hjemmesider.
Nedenfor omtales tre typer fullmakter:
- Budsjettfullmakter som må delegeres for hvert budsjettår, jf pkt. A.
- Budsjettfullmakter som er delegert Finansdepartementet og som virksomhetene
må søke departementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle,jf.
pkt. B.
- Administrative fullmakter som er delegert til Statistisk sentralbyrå ved egne brev, jf.
pkt. C
Budsjettfullmakt som må delegereshvert år.
For 2012 samtykker Finansdepartementet i at Statistisk sentralbyrå kan overskride
bevilgningen under kapittel 1620,post 01 mot tilsvarende merinntekt under kapittel
4620, post 01. Denne generelle bemyncligelsenhar en begrensning på inntil 2 pst. av
bevilget utgiftsbeløp.
For 2012 foreslås at det gis fullmakt til å overskride bevilgning under kap. 1620post
21 mot tilsvarende merinntekter under kap. 4620 post 02 Ubrukte merinntekter kan
i sin helhet regnes med ved utregning av overførbart beløp på post 21, jf. forslag til
romertallsvedtak 11.2i Prop. 1 S (2011-2012).
Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (post 01), jf.
Finansdepartementets brev av 12. desember 2005.
Fullmakt til å inngå leieavta1er(eksk1.husleieavta1er) og avtaler om kjøp av tjenester
utover budsjettåret, jf. Finansdepartementets brev av 12. desember 2005, siste
avsnitt.
Budsjettfullmakt som er delegertFinansdepartementetog som etaten må søke
departementetom samtykke til å benytteseg av i hvert enkelt tilfelle
- Fullmakt til å omdisponere fra post 01 til post 45, jf. Finansdepartementets brev av
22. desember 1993.
Overføring av ubrukt driftsbevilgningfra et år til det neste, jf. Finansdepartementets
brev av 22. desember 1993.
- Overskridelse mot innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår, jf.
Finansdepartementets brev av 12. desember 2005.
C. Administrative fullmakter
- Fullmakter innen lønns- og personalområdet, jf. Finansdepartementets brev av
12.juni 2009.
Statens erstatningsansvar, jf. Finansdepartementets brev av 21. mars 2000.
Eiendomsforvaltning,jf. Finansdepartementets brev av 7. oktober 1993.
Fullmakt vedrørende økonomisk ansvar for arbeidstakere som har påført staten
økonomisk tap, jf. Finansdepartementets brev av 18. desember 2000.
Fullmakt til å uerholdelighetsføre og avskrive krav, jf. Finansdepartementets brev av
17. desember 2001.
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3. STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING
3.1. Styringsdialog

og
mellomFinansdepartementet
forstyringsdialogen
Deviktigsterammebetingelsene
og Statistisksentralbyrås
Statistisksentralbyråer denårligebudsjettproposisjonen
baserespå fastemøterogfølgende
Styringsdialogen
flerårigestrategidokument.
hoveddokurnenter:
årligetildelingsbrev
Departementets
Statistisksentralbyråshalvårsrapport
Statistisksentralbyråsårsrapport
referaterfrarapportmøter
Departementets
medrisikovurderinger
Statistisksentralbyråsårligevirksomhetsplan
Lederog/ellernestlederi styrettil
Framleggelseavnesteårs budsjettforslag.
Statistisksentralbyrådeltari førstedelavmøtet.
hvert4.-5.år. Lederog/ellernestlederi styrettil
Langtidsprogram/strategiplan
Statistisksentralbyrådeltari møtet.
skaldet tilstrebessammenhengog konsistensmellomde ulike
Somet hovedprinsipp
skal
i tildelingsbrevet
Detinnebærerat allestyringssignaler
styringsdokumentene.
elleri særskiltrapportder det går
omhandlesi årsrapportenog/elleri halvårsrapporten
framavbrevet
3.2 Årsrapport

Statistisksentralbyråbes omå utarbeideen årsrapportforvirksomheteni 2012basert
Årsrapportensendes
somer omtalti tildelingsbrevet.
på de styringssignalene
departementetinnen22.februar2013.Årsrapportenskalgi en oversiktover
i forholdtilfastsatte
virksomheteni 2012medangivelseogvurderingavmåloppnåelsen
og andre
Årsrapportenskalogsåbeskriveadministrative
hovedmålog resultatkrav.
Utoverdettebør rapportenomtaleforholdsom
forholdsomer omtalti tildelingsbrevet
ber omat
Departementet
etatenmenerer av interesseforFinansdepartementet
Statistisksentralbyråsærligvektleggeranalyseavsammenhengenmellomressursbruk
og resultater.Detskalogsågjøresredefori hvilkengrad det har inntruffetvesentlige
uforutsettehendelser,ellerat hendelserhar blittvesentligmer alvorligeennforventet,
oghvordandetteer håndtert
Regnskapetfor2012skalha en egenomtaleavbevilgningog regnskappå postnivå.
Avvikskalkommenteres.Statistisksentralbyråskalellersrapporteresærskiltom
oghvilketiltaksomer iverksatt.
eventuellevesentligeavvikfraøkonomiregelverket
herunderarbeidetmedhelse,miljøog sikkerhet
Sentraleforholdpå personalområdet,
(HMS),skalomtalesi denordinæreårsrapporten.Utdypningerog mer omfattende
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faktarapportering vedlegges årsrapporten. Finansdepartementet legger opp til å
videreføre praksisen med egne rapportmøter for personalområdet.
Departementer, etater og andre statlige virksomheter skal arbeide aktivt for å fremme
likestilling innenfor sine fagområder og skal redegjøre for sitt arbeid med likestilling i
de årlige budsjettproposisjonene. Statistisk sentralbyrå bes i årsrapporten om å gjøre
rede for hvordan kravet i likestillingsloven§ 1 bokstav a (krav til aktivt måkettet og
planmessig arbeid for likestilling mellom kjønnene i virksomheten) er fulgt opp.
Tilsvarende redegjørelse bes også innarbeidet i virksomhetens bidrag til budsjettproposisjonen. Statistisk sentralbyrå bes i årsrapporten også om å redegjøre for status
og eventuelt hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre kjønnslikevekt i lederstillinger.
IA-avtalenkrever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær,
styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Den enkelte
virksomhet skal sette aktivitets-og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke
sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne og stimulere til at yrkesaktivitet
etter fylte 50 år forlenges. Departementet ber Statistisk sentralbyrå omtale
sammensetningen av og utviklingen i etatens sykefravær nærmere. Videre bes det om
at rapporten beskriver de aktuelle aktivitets-og resultatmålene. Statistisk sentralbyrå
bør også redegjøre for resultatene som er oppnådd.
Regjeringen vil fra 2012 iverksette en jobbstrategi for å få flere unge arbeidssøkere med
nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. De statlige virksomhetene skal prioritere å øke
rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og slik bidra til å realisere
jobbstrategien. Virksomhetene skal i årsrapporten beskrive sine aktivitets-og
resultatmål på dette området, samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene
som støtter opp under denne. Overordnet departement skal lage en oppsummering av
resultatoppnåelsen til de underliggende etatene på dette området
Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for
virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens
rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger
sammenliknet med 2011.Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om hvilke
lærefag som vurderes som aktuelle, og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises til
PM 2011-06"Om oppfølgingav arbeidet med å øke antallet læreplasser i
statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale
tjenestemannsregister (SST)".Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kap.9.10
Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten.
Finansdepartementet forutsetter at Statistisk sentralbyrå setter i verk tiltak for å
fremme mangfold i rekrutteringen. Statistisk sentralbyrå bes om å redegjøre for
arbeidet på dette området i årsrapporten.
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Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter også omtale statistikk over
utviklingen i den geografiske fordelingen av arbeidsplasser i virksomheten.
Det er viktig at Finansdepartementets underliggende virksomheter utfører sine
oppgaver i tråd med statens etiske retningslinjer. Blant annet gjelder dette i kunde- og
leverandørrelasjoner. Departementet legger til grunn at statens generelle etiske
retningslinjer er satt i verk i alle ledd i virksomheten og at virksomheten i tillegg
praktiserer egne normer og retningslinjer. Departementet ber om at det i årsrapporten
rapporteres om status på området generelt og at eventuelle forhold av uheldig karakter
omtales spesielt.
3.3 Halvårsrapport

Statistisk sentralbyrå skal utarbeide en halvårsrapportfor 2012 som oversendes
departementet innen utgangen av august 2012.Med utgangspunkt i styringssignalene i
tildelingsbrevet skal halvårsrapporten gi en kortfattet statusoversikt, med vekt på
kritiske faktorer og avvik av strategisk eller driftsmessig karakter, jf. nærmere
beskrivelse i punkt 4.1 nedenfor.
Departementet ber også om at det ,døres rede for status i arbeidet med å ta i bruk ny
standard kontoplan og å føre virksomhetsregnskapet etter regnskapsprinsippet.
3.4 Annen rapportering

Departementet forutsetter at Statistisk sentralbyrå utarbeider statusrapporter for
budsjettet for 2012 med vurdering av etatens budsjettsituasjon per 1. april og 1. oktober.
Disse meddeles departementet innen henholdsvis 20. april og 19. oktober 2012.
Rapportene skal omfatte både utgifter og inntekter.
Rapportering for øvrig er angitt i vedlagte utkast til styringskalender for 2012. Dersom
det skulle oppstå alvorlige, uforutsette hendelser gjennom året, må Statistisk
sentralbyrå kontakte Finansdepartementet umiddelbart og uavhengig av fastsatte
rapporteringstidspunkter.
4. RISIKOSTYRING, INTERNKONTROIL OG SIKKERHET OG BEREDSKAP
4.1

Risikostyring

Finansdepartementet legger til grunn at Statistisk sentralbyrå gjennomfører
risikovurderinger som ledd i sin interne styring, jL økonomiregelverkets krav. Arbeid
med strategiplaner og større utviklingstiltak i etaten skal bygge på eksplisitte
risikovurderinger.
Årlige risikovurderinger integreres i styringsdialogen etter følgende retningslinjer:
- Årlige risikovurderinger i forhold til Statistisk sentralbyrås hovedmål og målstruktur
skal sendes departementet i etterkant av utarbeidelsen av virksomhetsplanen. Der
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risikoenevurderessomkritiskeelleruakseptabelthøye,skalårsakeridentifiseresog
vurderes.
Detskalrapporteresom ev.endringeri risikovurderingene
omtalti forrige
strekpunkti halvårsrapporten.
- Vurderingavhøyogkritiskrisikoskalinkludereomtaleavrisikoreduserende
tiltak.
Endringi risikovurdering
og risikobildetskalværefasttemai styringsdialogen.
Departementet
visertil Statistisksentralbyråsomtaleavrisikovurderinger
i forbindelse
medvirksomhetsplanen
for 2011.Kritiskerisikoergjaldtsærliginformasjonssikkerhet
og infrastrukturen
for finansstatistikken.
Viderevardet høyrisikoknyttettil
kompetanseog IT systemergenereltog på flerespesifikkeområdersom
dokumentasjon
avgamleIT-systemer,
feili regnskap,samtforutviklingavNyessb.no
og risikoforproblemervedinnføringavmangenyeløsningersamtidig.Planlagtetiltak
omfatterigangsettingavet prosjektforå modernisereIKT-infrastrukturen
(Klientløftet),
standardisering
og utvildingavnyeløsningerforfinansstatistikken,
opplæringog tett oppfølging
avSSØ.
Ifølgehalvårsrapporten
for 2011er alledisserisikovurderingene
gjennomgåttpå ny.
Risikoenknyttettilkompetansei prosjektetFellesdatamottaker redusertfrahøytil
moderat.Forøvrigvar det ingenendringeri risikobildeti førstehalvår,noesomhar
sammenhengmedat de flestetiltakeneikkevarventetå ha effektføri annethalvår
2011.
Departementet
leggertilgrunnat detiverksettestiltak,innenforgjeldende
budsjettrammer
ogfullmakter,for å bringerisikoenned til et akseptabeltnivå.Statistisk
sentralbyråskalsærskiltangistatusfor ogvirkningavrisikoreduserende
tiltakknyttet
til ovennevnterisikofaktorer
i forbindelsemedresultatrapportering.
Statistisksentralbyråsinerisikovurderinger
for2011omfatterogsåen omtaleavrisiko
formisligheter.Departementet
ber Statistisksentralbyråopplyseomev.endringeri
risikofor misligheterog angiomendringeneer vesentlige,jf.økonomiregelverkets
bestemmelserkap.2.4,i forbindelsemedtilsvarendevurderingerfor2012.
Risikofaktorer
i de årligerisikovurderingene
er delsavstrategisk,delsavoperasjonell
karakter.Medoperasjonell
risikomeneshendelserogforholdsomkanføretil svikti
etatensløpendeproduksjonellertjenesteleveranse.
I virksomhetersomdriver
saksbehandling
på grunnlagavlovog forskrifter,vilet typiskeksempelkunneværefeil
i enkeltvedtak.
I andrevirksomhetervildetfinnesandretyperoperasjonelle
feil.
For å kunneforholdeseg til framtidigrisikofor slikefeil,må en vitenoe omhvorofte
de forekommer.
Deter da nødvendigå definerehvaen feiler, årsakentilat feiloppstår
oghvorkritiskfeilener. Førstnår detteer gjort,er det muligå vurderesannsynligheten
for at slikekritiskefeilvilforekommei ulikeprosesserog forholdeseg bevissttil
hvilkenrisikoen vilakseptere.Hvisrisikoenikkeer akseptabel,mådet settesinntiltak.
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Hvis det velges å akseptere en risiko, bør det vurderes om det er hensiktsmessig å
etablere en mer eksplisitt formulert toleranse for operasjonell risiko og krav til kvalitet,
herunder å utvikle mer eksplisitte kvalitetsindikatorer.
Departementet vil be om at Statistisk sentralbyrå gjør rede for det arbeidet en gjør i dag
på dette området. Redegjørelsen bes oversendt departementet innen 30. mars 2012. Det
vises ellers til varslet seminar 1. februar 2012 om operasjonell risiko.
4.2 Internkontroll

—

etterlevelse

Internkontroll omfatter tiltak og metoder som virksomheten gjennomfører for å
forebygge styringssvikt, feil og mangler. Gjennomføringav effektivinternkontroll står
sentralt i oppfølgingen av gjeldende økonomiregelverk og i EUs retningslinjer for
europeisk statistikk. Statistisk sentralbyrå bes i årsrapporten for 2012 om å rapportere
hvorvidt det er avdekket vesentlige svakheter, feil og mangler i intemkontrollopplegget
og hvilke utbedringstiltak som er iverksatt. Statistisk sentralbyrå bes videre om å
rapportere om intemkontrollen har avdekket vesentlige svakheter, feil og mangler i
kritiske prosesser og aktiviteter.
Statistisk sentralbyrå bes om å varsle departementet om alvorligehendelser med mulig
mediemessig eller politisk interesse, jf. Finansdepartementets brev av 17. november
2008, og om alvorlige feil i statistikkpubliseringen. I årsrapporten skal Statistisk
sentralbyrå kort redegjøre for risiko for, og iverksatte tiltak mot, at slike eventuelle
hendelser kan inntreffe på nytt.
4.3 Sikkerhet og beredskap

Finansdepartementet har som mål at det innen departementets ansvarsområde skal
være et systematisk samfunnssikkerhetsarbeid og en tilfredsstillende beredskap for å
kunne håndtere ekstraordinære hendelser. Som en del av dette forventer
departementet at Statistisk sentralbyrå har foretatt skriftlig kartlegging av risiko og
sårbarhet på eget ansvarsområde, har utarbeidet nødvendige beredskapsplaner, og
hvert år arrangerer eller deltar i beredskapsøvelser. Finansdepartementets krav og
forventainger til beredskapsarbeidet er nærmere omtalt i departementets brev av 7.
november 2008.Departementet ber om at Statistisk sentralbyrå i årsrapporten for 2012
redegjør for sikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer som er identifisert, og for
det konkrete arbeidet i løpet av året, herunder beredskapsøvelser etaten har
gjennomført.
5. ANDRE FORHOLD
5.1 Bemanning og personalområdet

i virksomheten

De ansatte er virksomhetens viktigste ressurs. Bemanning og personalforvaltning,
herunder arbeidet med medarbeidernes kompetanse til å løse oppgaver, må knyttes til
ulike hovedmål og styringsparametere for virksomheten. Statistisk sentralbyrå må
iverksette tiltak som sikrer virksomhetskritisk kompetanse. Bemanningsutviklingen i
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Statistisksentralbyråbør ses i sammenhengmedarbeidetmedå realiseregevinsterfra
størreutviklingsprosjekter.
Organisatoriske
endringeraven vissviktighetskal
foreleggesdepartementet.
Statistisksentralbyråstår overformangekomplisertefagligespørsmålsomstillerstore
kravtil de ansatteskompetanse.Statistisksentralbyråmåløpendevurderebehovetfor
spesialisering
og spisskompetanse
på utvalgteområder.I årsrapportenbes Statistisk
sentralbyrågi en generellvurderingog analyseavpersonalmessige
forholdknyttettil
virksomhetens
hovedmålog styringsparametere,
samtadministrative
oppgaver,med
særligfokuspå:
Bemanningsmessig
kapasitetog kompetansetiloppgaveløsning
Arbeidmedkompetanseutvikling,
herunderlederutvikling
Utviklingen
i aldersfordelingen
tilde ansatte
- Personalmessige
forholdvedomstillingsprosjekter
Statistisksentralbyråbes spesieltvurdererisikoenknyttettilkompetanse.Slikomtale
børtilpassesrisikofaktorene
i pkt.4.1.
5.2 Evalueringer

Detvisestiløkonomiregelverkets
kravomperiodiskeevalueringer
avvirksomhetens
oppgaveløsning
ogvirkemiddelbruk.
Departementet
er kjentmedat følgendeområder
planleggesevaluerti 2012:
- Planlegging
og gjennomføring
avprosjektetNye.ssb.no.(dettevilværeen
eksternevaluering)
Kvalitetsgjennomgang
av 10statistikkermedutgangspunkti et systembasert
på retningslinjer
for europeiskstatistikk(CodeofPractice—CoP).
Statistisksentralbyråbes rapportereomdisseog eventueltandreevalueringeri
årsrapportenfor2012.Eksterneevalueringersomikkeer unntattoffentlighet,
anbefales
publisertpå evalueringsportalen.no.
5.3 Brukerundersøkelser

Allestatligevirksomheterskalregelmessiggjennomføre
brukerundersøkelser,
og
resultateneavdisseskalværeoffentlige.
Departementet
ber omat Statistisksentralbyrå
i årsrapportenfor 2012rapportereromev.nyebrukerundersøkelser.
Dersomdet ikke
er gjennomført
brukerundersøkelser
i 2012,bes det omen omtaleavnår slike
undersøkelserplanleggesi årsrapporten.
5.4 Elektronisk forvaltning

DetvisestilFornyings-,
administrasjonsog kirkedepartementets
rundskrivP-11/2011
av25.oktober2011omsamordningog styringavIKT-relaterte
investeringeri staten.
Rundskrivet
erstattestidligererundskrivP-4/2010.Rundskrivet
gir overordnedekravtil
alleIKT-relaterte
investeringer,særligfor anskaffelse,
utviklingog ombyggingav
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elektroniske løsninger og tjenester. Det forutsettes at Statistisk sentralbyrå legger
føringer i rundskriv P-11/2011 til grunn.
I rundskriv P-12/2011 med fellesføringer for tildelingsbrevene for 2012 skriver FAD:

"Etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare
formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan
viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring
antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad).
Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved
tilgjengeliggjøring av offentlige data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige
skal publiseres på virksomhetens nettside. Datasett som er fritt tilgjengelige i
maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no.
Etater som vurderer å etablere nye, eller å oppgradere eksisterende,
publikumstjenester med utgangspunkt I rådata som ikke er taushetsbelagte, skal
normalt gjøre disse rådataene offentligtilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom
ingenting er til hinder for slik tllgjengeliggjøring av rådata. Før virksomheten eventuelt
selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer
kostaadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for
at andre kan utvikle tjenester.
Det skal framkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom
publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes
i årsrapporten."
Statistisk sentralbyrå skal, i den grad de vurderer det hensiktsmessig i lys av sine
overordnede statistikk- og dataoppgaver, fortsette å gjøre sine data tilgjengelige i tråd
med føringene i rundskrivet.
5.5 Høringsuttalelser fra Statistisk sentralbyrå

Det vanlige ved høringer er at departementet er høringshistans og ved behov innhenter
uttalelser fra underliggende etater. Etaten sender da sin uttalelse til departementet,
med mindre det er bedt om at eventuell høringsuttalelse sendes direkte til den instans
som forestår høringen.
I en del tilfeller er en eller flere av våre etater angitt som høringsinstanser, samtidig
med eller uten at departementet er høringsinstans. Finansdepartementet ber om at
uttalelser i slike tilfeller sendes via departementet og i rimelig tid før høringsfristen
utløp.
I saker der Statistisk sentralbyrå er forutsatt å være faglig uavhengig, jf. statistikkloven

§ 4-1 første ledd, skal Statistisk sentralbyrå avgi uttalelse direkte.
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Ved høringer av utpreget teknisk art og i saker som antas å ikke berøre politiske,
prinsipielle og/eller budsjettmessige forhold, kan uttalelse gis direkte og gjerne med
kopi til Finansdepartementet.
6 HOVEDMÅL, FAGLIGE PRIOR1TERINGER OG RESULTATKRAV
6.1 Premisser i Strategier 2007

Premissene for bevilgningsforslagene under kap. 1620Statistisk sentralbyrå er
beskrevet i Prop. 1 S (2011-2012)for Finansdepartementet. Statistisk sentralbyrå skal
ifølge sin gjeldende strategi, Strategier 2007, legge følgende til grunn for virksomhetens
drift i 2012:
Statistikk speilersamfunnet
Den økonomiske statistikken skal bidra til å gi best mulig kunnskap om struktur
og utvikling i norsk økonomi, særlig som grunnlag for nasjonalregnskapet.
Miljø-og ressursstatistikken skal speile dagens miljøutfordringer.
Statistikk om næringsvirksomhet skal vise utviklingstrekk i norsk næringsliv.
Offentligsektors ressursbruk skal belyses gjennom godt utbygd statistikk på
området.
Sosial, demografisk og levekårsrettet statistikk skal gi kunnskap og et godt
grunnlag for utformingen av politikk knyttet til sosiale og økonomiske forhold.
Forskning av høy kvalitet
Statistisk sentralbyrås forskningsvirksomhet skal bidra til å heve standarden på
statistikk- og analysearbeidet og bidra til økte kunnskaper om det norske
samfunnet.
Forskningsstandarden skal holdes på et høyt internasjonalt nivå.
Fornøydebrukereog motiverte oppgavegivere
- Statisfikk og analyser skal formidles slik at brukerne kan forstå og ta i bruk
statistikken.
- Oppgavebyrden bør søkes redusert, og forenklinger og motiverende tiltak skal
sikre best mulig kvalitet på data fra oppgavegiverne.
Samarbeidfor bedrestatistikk
- Internasjonalt statistisk samarbeid og oppfyllingav internasjonale krav og pålegg
skal tillegges stor vekt.
- Stafistisk sentralbyrå arbeider for økt elektronisk samhandling, både ved
samarbeid mellom etater om felles innrapportering, og for enklere gjenbruk av
data.
Kvalitet i alle ledd
- Satsingen på å heve kvaliteten på virksomhetens produkter skal videreføres.
Statistisk sentralbyrå skal utføre sine oppgaver kostnadseffektivt, faglig
kompetent og med sterk vekt på integritet og faglig uavhengighet.
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Statistisk sentralbyrå skal være en fleksibel og omsfillingsdykfigorganisasjon.

6.2 Hovedmål og faglige prioriteringer

Følgende hovedmål gjelder for Statistisk sentralbyrås løpende virksomhet:
å utvikle statistikk for områder som mangler dekning,
å opprettholde omfanget av statistikkproduksjonen, med minst like god kvalitet og
aktualitet som før,
å holde forskningsstandarden på et høyt internasjonalt nivå og
å satse videre på brukervennlig og effektiv formidling av statistikk og forskningsresultater på etatens internettside.
Statistikk speiler samfunnet
Tidsbruksundersøkelser er viktig som kilde for å studere tid brukt på ubetalt arbeid
og gir viktig kunnskap om endringer i befolkningens dagligliv.I henhold til Eurostats
retningslinjer er Norge forpliktet til å gjennomføre jevnlige tidsbruksundersokelser.
Arbeidet med en ny tidsbruksundersøkelse har pågått gjennom 2010 og 2011.
Datainnsamlingen er fullført, og hovedresultater vil bli publisert 18.januar 2012. For
2012 er det satt av 0,7 mill, kroner til sluttforing av denne undersøkelsen.
Statisfisk sentralbyrå gjennomførte sommeren 2010 en landbrukstelling, basert på
krav i EØS-avtalenog nasjonale behov. For 2012 er det satt av 1,5 mill, kroner til
fullføring av tellingen.
Folke og boligtellingen (FoB), som gjennomføres i 2011,vil fullt ut være basert på
-

administrative og statistiske registre. Sammenliknet med tidligere tellinger som i
hovedsak har vært bygget på utsending av papirskjema, er det anslått at kostnadene
knyttet til FoB 2011 kan utgjøre om lag 10 pst. av kostnadene ved tilsvarende telling for
ti år siden. Målet om at minst 95 prosent av dem som bor i flerbolighus er registrert
med bolignummer i folkeregisteret ved tellingstidspunktet i november 2011 er nådd.
Folke- og boligteffingener hjemlet i en EU-forordning og gjelder følgelig også øvrige
EØS-land.Forordningen setter krav til både gjennomføring og formidling. Det er lagt
opp til at hovedpubliseringen vil finne sted i 2012 og 2013.For 2012 er det satt av 4,0
mill, kroner til etterarbeidet med tellingen.
Utdanningsregisteret mangler i stor grad informasjon om innvandreres utdanning før
de kommer til Norge. Som en del av FoB2011 er det gjennomført en
spesialundersøkelse av innvandreres høyeste utdanning i 2011. For 2012 er det satt av 2
mill, kroner til å sluttføre denne undersøkelsen.
Fornøyde brukere og motiverte opPgavegivere
Det er viktig å unngå unødige kostnader for næringslivet ved innhenting av data.
Stafisfisk sentralbyrå skal systematisk arbeide for å begrense disse kostnadene, bl.a.
gjennom å legge vekt på elektronisk datafangst og elektronisk samhandling, se punkt
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nedenfor.Detskalleggesvektpå brukervennlige
løsningerforinnrapportering
til
offentligsektorgjennominternettløsninger
ogvedå leggetil rettefordirekte
innsendingfravirksomhetenes
administrative
systemer.Deter videreviktigmed
gjenbrukog utvekslingavinformasjon
mellomoffendigeetater.Datatil bruki
forskningbør væreenkelttilgjengelig.
Samarbeid for bedrestatistikk

I trådmedførendeprinsipperforoffentligsektorutviklerStatistisksentralbyråen ny
IT-plattform
forå leggetilretteforøkt standardisering
og samhandling
i
statistikkproduksjonen.
Forå fremmeytterligerestandardisering
og samhandlinger
det for 2012sattav4,0mill.kroner.
Kvalitet i alle ledd

Offfsiell
statistikkog Statistisksentralbyråsforskningsresultater
mågjørestilgjengelig
for allegjennomInternett.Deter viktigat Statistisksentralbyråsamarbeidermedandre
omproduksjonogformidling
avofffsiellstatistikk.Statistikkrådet
skalbidratil et
helhetligstatistikksystem
medfelleskravtilkvalitetoguavhengighet.
Arbeidetmed
dataforvaltning
skalfortsattha høyprioritet.Innsamletdatamateriale
skallagres
forsvarlig.Statistisksentralbyråskalkontinuerligbyggeut infrastrukturog rutinerfor å
ivaretainformasjonssikkerhet
på alleområder.Statistisksentralbyråbes omå gi en
vurderingavrisikoknyttettilinformasjonssikkerhet
i etatensårsrapport,jf.nærmere
omtalei kap4.
6.3 Resultatkrav

Hovedmålog resultatkravfor2012tilsvareri hovedsakde måleneog parameternesom
Statistisksentralbyråhar arbeidetetter de senereårene.Genereltforventer
departementetat resultateneskalliggepå minstsammenivåi 2012sommålenefor
tidligereår,jf.Prop.1 S (2011-2012)
for Finansdepartementet.
På noenområderhar
departementetforventninger
ombedreresultater.
Departementetser det somen viktigoppgaveå videreutvikle
mål-og resultatstyringen
i
Statistisksentralbyrå.Statistisksentralbyråbør arbeidevideremedresultatindikatorer
somkandannegrunnlagforå følgeoppden løpendeaktivitetenmedhovedvektpå
produktivitet,
kvalitetog service.Detvisestil orienteringom arbeidetmedå utviklenye
spesifikkeresultatindikatorer,
bl.a.forproduksjonsvolum
og produktivitet
i brevfra
Statistisksentralbyråtil Finansdepartementet
i september2011.Detbes omat det gis
en utvidetomtaleavdissemåleneog indikatorenei årsrapportenfor2011medsiktepå
at nyeindikatorertas inni en standardrapporteringommuligalleredefra 2012.
Statistisksentralbyråbørfortsetteå prioritereutviklingen
avresultatindikatorer
for
øvrigeområderder det ansessomhensiktsmessigi vurderingenavmåloppnåelse.
Dettegjelderbl.a.på forskningsområdet
Følgenderesultatkrav,somer oppsummerti
tabell1,leggestilgrunnfor2012:
A) Aktualitet
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Detbør tilstrebesat statistikkensaktualitet,måltvedantalluker frareferanseperiodens
utløptil statistikkenblirpublisert,er så høy sommulig.I 2010gikkproduksjonstiden
ytterligerenedforårs-ogkvartalsstatistikken,
og måletsomvar satti tildelingsbrevet
fordetteåret blenåddmedgodmargin.Produksjonstiden
formånedsstatistikken
var
derimotuendretfra åretfør.Deter ønskeligå bedreaktualitetenytterligere.
B) Punktlighet
Gradenavpunktligheter et viktigaspektvedkvalitetenavstatistikken.Detbør
tilstrebesat så mangestatistikkersommuligpubliserespå det forhåndsmeldte
tidspunktetutenat det går ut overstatisfikkensaktualitetI 2010kom89pst, av
statistikkenetilforhåndsmeldt
tidspunkt,mot88pst. i 2009,mensmåletvar90pst.i
beggeår, somi 2008.Deter et målfor2012at punktlighetener bedreennnivåeti 2008.
C Sva rosenter
Svarprosentene
for Statistisksentralbyråsundersøkelsermedoppgaveplikt
er høyeog
stabile.I 2010varsvarprosenten
på undersøkelsermedoppgaveplikt
på hele96pst.,
endanoehøyereennde fireforutgåendeårene,og måletble nådd.Svarprosenten
på
frivilligeundersøkelservarimidlertidktm67pst i 2010,betydeliglavereenndet
fastsattemålet,og denavtakendetendensenfortsatte.Høyesvarprosenterer en viktig
forutsetningfor å lagestafistikkmedtilstrekkeligkvalitetbasertpå
intervjuundersøkelser
ellerskjemautfylling.
Derforer det et målfor2012at
svarprosentene
foroppgavepliktige
undersøkelserskalholdesminstpå sammehøye
nivåsomi 2010.Samtidigskaldet siktesmotat svarprosentene
forfrivillige
undersøkelserskalværehøyereenni 2009.
D 0 aveb de
Oppgavebyrden
knyttettilStatistisksentralbyråsundersøkelserer gradvisredusert,
ogsånår en tar hensyntil en størreomleggingi metodenforå beregnebelastningeni
2009.Statistisksentralbyrånåddedermedmåletomå ha lavereoppgavebelastning
for
næringsliveti 2010enni 2008.Deter viktigat Statistisksentralbyråfortsetterå arbeide
systematiskfor å begrenseoppgavebyrden.
Måleter at kostnadenefornæringslivet
dempes.
E Elektroniskinnra orterin
AlleStatistisksentralbyråsundersøkelserrettetmotnæringslivet
har nå et elektronisk
innrapporteringsalternativ.
Oppslutningen
omslikeløsningerer økende,og måleti
2010blenåddmedgodmargin.Andelensomrapportererelektroniskbørøke
ytterligereogværehøyerei 2012enni 2010.
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Tabell1: Indikatorer med kvantitative mål
Resultat
2007

Resultat
2008

Resultat
2009

Resultat
2010

Mål
2009

Mål
2010

Mål
2011

Mål
2012

3,2

3,5

3,4

3,4

Minst
som 2007

Minst
som 2007

Minst
som 2007

Minst som
2007

9,7

9,0

8,2

8,0

Bedre
enn 2007

Minst
som 2006

Bedre
enn 2009

Minst som
2010

38,3

41,5

40,6

37,2

Bedre
enn 2007

Bedre
enn 2007

Bedre
enn 2007

Minst som
2010

10

10

12

11

Bedre
enn 2007

Bedre
enn 2008

Bedre
enn 2008

Bedre enn
2008

Oppgaveplikt

95

95

95

96

Minst
som 2007

Minst
som 2008

Minst
som 2009

Minst som
2010

Frivillige

73

72

74

67

Bedre
enn 2007

Bedre
enn 2007

Bedre
enn 2009

Bedre enn
2009

108

107

103

100

Bedre
enn 2007

Bedre
enn 2008

Bedre
enn 2009

Lavere enn
2010

48

53

63

65

Bedre
enn 2007

Bedre
enn 2008

Bedre
enn 2009

20edre
B
10 enn

Aktualitet, i uker:
-

Månedsstatistikk

-

Kvartalsstatistikk

-

Årsstatistikk

Punktlighet, andel avvik fra
varslet tidspunkt I pst
Svarprosent
-

-

Oppgavebyrde, næringslivet
i alt (årsverk)
Andel elektronisk
innrapportering, i pst

7. TILDELING
Under henvisning til ovennevnte og Reglement for økonomistyring i staten § 7
meddeler Finansdepartementet med dette at Statistisk sentralbyrå for 2012 tildeles og
gis adgang til å disponere de bevilgningene som er beskrevet i pkt. 2, jf. Stortingets
budsjettvedtak av 15. desember 2011.
Med hilen
vem jecirem e.f.
finans åd

/L‹
Knut Moum
ekspedisjonssjef

Vedlegg
Gjenpart Riksrevisjonen
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