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Sammanfattning

ansvarsför-ändringar iförberedaUtredningsuppdraget innebär att
kommittédirektiven dir. 1993:9statistiken.för statliga ldelningen den

iprinciperna och förslagenbakgrundkommitténsägs motatt av
skall:statistikpropositionen 199293: 101

ochskall sektorsmyndigheterstatistikföreslå vilken- styras avsom
bedöma konsekven-omfattningen sektorsansvaretprecisera samtav

ansvarsförhållanden,ändradeserna av

anslagsfinansieradedeoch inriktningenprecisera omfattningen av-
statistikdatabasema,centrala

förinformationsansvarStatistiska centralbyråns SCB:sklargöra-
statistik,officiell samt

verksamhet därregelförändringar för SCB:seventuellaföreslå-
för-till de ändradeverksamhetenbehövs försådana att anpassa

hållandena.

Preliminäraskyndsamt.uppdraget bedrivasEnligt direktiven skall
i delrapporter.och förslag har 2bedömningar, överväganden presenterats

samlade bedömningarredovisas kommitténsslutbetänkandeföreliggandel
nuvarandemed kort genomgångBetänkandet inledsoch förslag. aven

behovsbild.statistikproduktion ochstatliga

officiella statistikenDen

framtidatillgänglighet denkrav och pâtill omfattning,förslagEtt
Härvid används begreppet systemetstatistikenofficiella presenteras.

för hela produktionssystemetstatistik förkortat SOSofficiellaSveriges
publika-gjorts enbart förinte ofta hittillsofficiell statistik och somav

tionsserien.
omfatta regelbundet produceradstatistiken föreslåsofficiellaDen

vid-sammanställningar ochsådana statistiskaprimärstatistik samt
samhällsplanering,förväsentliga underlagarebearbetningar utgörsom

internationellobligatoriskforskning, allmän information och rapporte-

ring.
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Preciseringen vad skall ingå i officielladen statistiken har gjortsav som
minsta möjligaså läsningar till viss produktion elleratt särskilda insatser

erhålls. Beskrivningen innehållet sker i form 22 ämnesområden,av av
där varje område år uppdelat i eller flera delgrupper. Någonen
ytterligare precisering i ingående variabler, redovisningsnivåer,termer av
frekvens görs inte. Detta överlämnas till respektive beställarmyndig-etc
het besluta efter samråd med statistikens övrigaatt användare.om
Utgångspunkten är nuvarande omfattning statistiken såsom denav

i SCB:s produktbeskrivningar.presenteras
Kommittén föreslår följande krav skall gälla för den officiellaatt

statistiken:

En aktuell produktbeskrivning upprättas årligen för varje statistik--
produkt och tillställs förslagSCB. Ett till hur denna normalt skall
utformas har utarbetats kommittén.av

All statistik skall dokumenteras och kvalitetsdeklareras. SCB-
utfärdar närmare föreskrifter och allmänna råd hur detta skallom
ske.

Då beställarmyndighet önskar förändringargöra större i officiell-
Ändringarstatistik skall detta redovisas i anslagsframställningen. i

statistikens innehåll och omfattning, ändring frekvens,t.ex. av
redovisningsnivåer eller variabelinnehåll, skall anmälas till SCB.

För den officiella statistikens tillgänglighet föreslår kommittén att:

statistiken skall tillgängliggöras så rättade och färdiggranska-snart-
de observationsregister är framställda. Detta kan ske i tryckt form
eller via ADB-baserade medier. Publiceringen skall ske i serien
Sveriges officiella statistik.

Gratisdistribution all officiell statistik skall ske till universitets-av
och högskolebibliotek till alla länsbibliotek. En precisering desamt av
principer skall gälla för prissättning officiell statistik har gjortssom av

kommittén. Framställningen den officiella statistiken skallav av
kostnadsmâssigt täckas via beställarmyndighetemas ordinarie budget och
inte respektive användare. Endast myndighetenstas direktaut av
merkostnader marginalkostnader för mångfaldigakopiera ochatt
distribuera officiell statistik och underlag för denna skall enligt kommit-

uppfattningténs belasta användarna.

Beställaransvaret för officiell statistik

I kommittédirektiven sägs Förändringarna förväntas enligtatt: pro-
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tillpositionen leda SCBzs anslagsfinansierade verksamhet minskas tillatt
nuvarande50 den verksamhetens volym. Med utgångs-procentca av

punkt i SCB:s anslagsframställning för 199495 innebär detta statistikatt
till miljoneranslagskostnad 85 kronor läggs bestållaransvari-påen av ca

myndigheter utanför SCB.ga
Kommittén föreslår utläggning för officiell statistikbeställaransvarav

till myndigheter. identiskt förslag16 Detta är kommitténsamma som
Ävenlämnade i Delrapport till Finansdepartementet2 den 29 oktober.

kommittén preliminärt beräknade budgetbeloppen förde produceraattav
statistiken i fråga har Kommittén har inte funnit anledningnågonangetts.

ompröva eller modifiera förslaget.att
föreslagna beställarmyndighetemaDe är Brottsförebyggande rådet,

Överstyrelsen för civil beredskap, Socialstyrelsen, Riksrevisionsverket,
Verket för högskoleservice, Fiskeriverket,Boverket, Skolverket,

Skogsstyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmiljöinstitutet, Statens
kulturråd, invandrarverk,Statens NUTEK, Statens naturvårdsverk och
Kemikalieinspektionen. föreslås bli ansvariga förDärutöver 8 övrigorgan
statlig statistik produceras vid anslagsfinansiering.SCB med Detsom nu
totala beloppet för det utlagda beställaransvaret tilluppgår närmare 90
miljoner kronor.

Kommittén föreslår beställaransvaret för statistiken läggsatt ut per
juli Starka enligt1994. skäl talar kommitténs mening för samladl en

utläggning. blir det möjligtPå så sätt och ställning till helaatt tase
förslaget gång.en

myndigheterDe föreslås bli beställaransvariga för officiellsom
statistik ska kunna och kontrollera produktionen den statistik destyra av
fått beställaransvaret för. gäller oberoende myndighetenDetta av om
väljer producera statistiken internt eller lägga produktionsansvaretatt ut
till myndighetnågon SCB, eller servicebyrå.annan annan

sektorsansvarig myndighets beställaransvarI för officiell statistik
ligger därför enligt kommitténs bedömning för statistiken:att attansvara

fram i enlighet olikamed användares önskemål under beaktandetas-
föreskrifter i lagar och förordningar, internationellasamtav

överenskommelser. innebärDetta bl.a. bestämma statistikensatt
innehåll, form, frekvens och övriga produktionskrav,

löpande utvecklas och anpassasomprövas i enlighet med samhälls--
behoven,

utformas så uppgiftslämnandet långt möjligt begränsas ochsåatt-
förenklas,

granskas och kvalitetskontrolleras före publicering, samt-

allmänt tillgängliggörs och användare kan upplysningaratt om-
statistiken i fråga.
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Kommittén också respektive beställaransvarig myndighet skallattanser
ha detför internationella statistiska samarbetet inom sin sektor.ansvaret

Kommittén har vidare det värde något belysa huransett attvara av
avtal mellan beställarmyndighet och producent statligett extern

myndighet eller privat företag kan utformas. förslag tillEtt punkteri ett
sådant avtal presenteras.

Bilaga listasI 5 omfattningen den officiella statistiken vilkaochav
myndigheter har beställningsansvar för de olika ämnesområdena.som

SCB:s framtida uppgifter

föreslås i framtiden fåSCB roller omfattar förvaltnings-tre separata som
uppgifter, för anslagsfmansierad statistik och uppdragsverk-ansvar m.m.
samhet.

Kommittén föreslår följande skall inkluderas i framtidaSCB:satt
förvaltni

samordning och bevakning SOS,av-
information och statistikservice,-
nationell statistiksamordning standarder, nomenklaturfrågor,-

m.m.,
internationellt statistiksamarbete,-
grundläggande metodutveckling, samt-

för centrala databaser databasservice.ansvar-

förInom samordning bevakningoch förSOS SCBramen av ansvarar
föreskrifter för och allmänna råd hur beställarmyndighetemaatt utge om

skall den officiellagöra statistiken allmänt tillgänglig och publicera
statistikresultaten i serien Sveriges officiella statistik. SCB skall också
följa utvecklingen den officiella statistikenspå område och bevaka att
beställarmyndigheter för tillgodose olika användarintressen.tar attansvar

SCB:s framtida uppgifter vad gäller Information och statistikservice
bör enligt kommitténs uppfattning primärt omfatta nationellt statistik-ett
bibliotek, arkiv och allmän upplysningstjänst avseende den statligaen
statistiken. tjänstenDen skall i framtiden inriktas på attsenare ge
information vilken statistik finns, den fågår påatt tag samtom som var
snabba faktauppgifter.påsvar rena

SCB:s uppgifter inom för nationell statistiksamordningramen
omfattar för sådana nomenklaturfrågor och centrala förstandarderansvar
klassiñkationer och indelningar griper flera statistikområden.översom

Enligt kommitténs bedömning skall i SCB:s uppgifter avseende in-
ternationellt statistiksarnarbete ligga samordna kontakterna mellanatt
EGEU och de olika beställaransvariga myndigheterna. Kommittén
föreslår också SCB normalt förbör den reguljära rapporteringenatt svara
till olika internationella Enligt kommitténs uppfattning torde detorgan.
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motiverat dekvalitetssynpunktkostnadseffektivt attsåväl ursomvara
Vidareorganisation.endaskötsnormaltdataleveransemareguljära av en

särskilt utreda förut-i uppdragfårkommittén SCBföreslår attatt
rapportering tillreguljärsvenskkostnadseffektivsättningarna för en

ochEGEU, OECD FN-organ.
ochför godaverkauppgift för SCB ärframtidaviktig attEn att

vidutnyttjasteknikermetoder ochkostnadseffektiva statistiska pro-
grundläggandeSCB:sstatistiken. Resultatenstatligaduktionen den avav

till godo.statistiksystemetstatligadetkomma helametodarbete måste
resultateninformeraförsärskiltskall därför haSCB attett omansvar

metodarbetet.statistiskafrån det
skalldatabasservicen vid SCBcentralabedömer denKommittén att

presentationsdatabaserstatistikdatabaserantalomfatta begränsatett rena
föranalysinstrumentoch fåtalobservationsregistercentralanågra ettsamt

databaserregister finnsföreslagnasimulering. Samtligamodellering och
tillgänglig-förform.eller Fonnemavid itillgängliga SCB annanennu

medförbättrasuppfattning avsevärtkommitténsenligtbehöver dockheten
dokumenterasoch materialendistributionsformertas framhjälp att nyaav

enhetliga sätt.på
i formolika användareservice tillhålla godkunnaFör att av

beställarmyndighetermaterialdeldatabastillgång krävs att somen
tillgängliga för SCB.direktför blirhaframledes kommer ansvaretatt

myndighetbeställaransvarigrespektiveföreslårKommittén att ansvarar
tillgodoseska kunnaför SCBdatamaterial behövsdetför attatt som

ställts till SCB:sdatabaser harcentralavidareanvändningkravet på av
observationsregistrenfárdiggranskaderättade ochdeförfogande så snart

tagits fram.statistiken baseras påsom
integre-föreslås ingådatabasservicen vid SCBcentralaDen som en

innebärofficiella statistik. DettaSveriges attrad del systemet sammaav
statistikenofficiellaföreslås för denför prissättningenprinciper som

databasservicen.förskall tillämpasockså
statistikområden,antalförbeställaransvaretföreslås fåSCB ett

analys ochvadmyndighetsuppgifterför vissaansvaret prognos-avser
förutanförfallerfunktionervissa andraförarbete samt ramensom

kring SOS. Dessaförvaltningsuppgiftemastatistikproduktionen eller
helhet.anslagsfinansieras i sinskall liksom tidigareuppgifter

beställaransvariga sektors-inte läggsstatistikAll officiell utsom
innebär SCB:sför. Detbeställaransvarigmyndigheter blir SCB att ansvar

arbets-statistikområdenomfatta hela8fortsättningen kommeri att
levnadsförhållan-inkomstfördelning,ochbefolkning, inkomstermarknad,

konsumtion,priser ochnationalräkenskaper,medborgarinflytande,den,
delasområden där6och kommunikationer ansvaretsamttransporter upp

Principen SCB:säroch SCB.sektorsansvariga myndighetermellan att
för områdendessautformas sättskall påbeställaransvar somsamma

beställarmyndigheter.föreslagits för andra
arbetetbeakta hursärskilt skallkommitténdirektiven nämnsI att

utbildning,ocharbetsmarknadavseendeanalyserochmed prognoser
finansieras.ochskallochdemografiska analyser styrassamt prognoser
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Delar denna verksamhet, analyser och avseende befolkningav prognoser
och arbetsmarknad, föreslås även fortsättningsvis ligga kvar vid SCB.
Detta motiveras främst SCB föreslås få beställaransvaretatt för denav
officiella statistiken inom såväl befolkningsomrâdet för arbets-som
marknaden.

SCB utför också vissa andra funktioner inte faller direkt inomsom
för statistikproduktionen eller förvaltningsuppgiftema kring SOS.ramen

Till denna uppgifter hör tätortsavgränsning, frågor kring utnyttjan-grupp
de fjärranalys vid statistikproduktion och publicering i kartform,av
regionala indelningar samordning regionalpolitikenssamt statistikbe-av
hov. Kommittén dessa uppgifter fortsättningsvisävenatt bör liggaanser
vid SCB. De skall därför inkluderas bland verkets myndighetsuppgifter.
Vidare skall det ligga i myndighetsuppgiften föra det Centralaatt
Företags- och Arbetsställeregistret CFAR.

SCB:s uppdragsverksamhet väntas öka isåväl volym vad gällersom
andel den totala omslutningen. Kommittén det viktigt SCBav attanser
erbjuder utbildning och konsultstöd till beställarmyndigheterna.

Övriga frågor

Kommittén vissa förslag till ändradkompletteradpresenterar författnings-
reglering i syfte riksdag och regeringatt underlag för framtidaettge
ställningstagande till den rättsliga regleringen.

Enligt kommitténs bedömning krävs:

stadganden och vissa ändringar i förordningen 1992: 1668nya- om
den officiella statistiken med anledning föreslagna ändringar iav
beställaransvaret för statlig statistik,

ändringar i vissa särskilda författningar avseende uppgiftslämnande-
så beställarmyndigheten inte låses tillatt utnyttja SCBatt som
producent statistiken i framtiden,av

ändringar i respektive beställannyndighets instruktion, samt-

kompletteringar i SCB:s instruktion vad gäller tillgängligheten- av
den officiella statistiken och underlag för denna.

Kommittén har vidare i olika rättsliga frågor haft samråd med ut-
redningen Integritetsskydd för uppgifter i statlig statistik dir.m.m.
1992: 10.1
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kommitténs förslageffekterVäntade av

statistikenstatligaolika aspekter på denantalKommittén etttar somupp
användarstyming. Redovisningenökad direktrespektivetalar för emot en

i statistikpro-de preciseratsmålsättningarna såsomsin utgångspunkt itar
Olikakommittédirektiven dir 1993:9.1992931 och ipositionen Qarop.
underi Kapitel 9sammanhang diskuterasdettafrågeställningar i

rubrikerna:

statistikens kvalitet,-
information,statistisktillgången på-

och andrastatistikkompetens resurser,-
kostnadseffekter, samt-
uppgiftslämnareffekter.-

huvudanvändamaförslagetbedömning ärKommitténs samlade att ger
visansvarsfördelningen. På såändradedenökat inflytandeett genom

kvalitetsaspekter bättre kunnaoch andrastatistikens innehållväntas
viktenmarkerar särskiltKommitténde faktiska behoven.till avanpassas

officiellupprätthålls i allnoggrannhetacceptabelför olika intressenteratt
kvalitetsfrågoma.följauppgift löpandedärför istatistik. SCB att uppges

dessofficiell statistik ochbedömer tillgången påKommittén att
föreslås.olika åtgärderdeförbättrasunderlag kommer att somgenom

omfattar:Dessa

tillgänglighet reglerasform ochstatistikens innehåll,officielladen-
förordning,i lag och

statistik innebärande endastofficiellför prissättningprincipen attav-
användare,respektivemerkostnadema skall belastadirektade samt

sektorsansvari-ochdatabasservice via SCBför förbättradåtgärder-
beställarmyndigheter.ga

gäller tillgänglig-för användare vadriskerna övrigamotverkaFör att
kommittén vidare SCBstatistiken föreslårtill officiellaheten den att ges

publicering.statistikens innehåll ochföljabevakningsansvar attett upp
statistikövrig statligförkommitténSamtidigt ansvaretattnoterar

därförKommittén föreslårolika myndigheter.splittras påkommer attatt
officiella statistiken så långtgälla för denregler skallmotsvarande som

statlig statistik.för övrigmöjligt också bör tillämpas
statistiska kunnandetspridning detvidare denKommittén att avanser

effektsamhällsekonomiskfölja förslaget hartorde en gynnsamavsom
användningför effektivförutsättningarbåde det bättreatt engergenom

och möjligheter.för statistikens villkorförståelsenstatistiken och ökarav
statistikkompetenssamladepåfrestningarna SCB:skort sikt kanPå

ökadi börstatliga statistikverksamhetendenöka. Förkomma stortatt en
godo.statistiker dockrörlighet bland vara av
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Förslaget innebär SCB får fortsattatt viktig roll statistikan-en som
svarig, samtidigt SCB:s förvaltningsuppgifter stärks. Kommitténsom
bedömer efter kontakter med beställarmyndighetema delatt storen av
själva produktionsarbetet åtminstone under övergångstid, kommeren att
ligga kvar hos SCB varför de direkta effekterna för SCB:s produktion
förväntas inträda successivt.

Förslaget förväntas också innebära ökad kostnadspress med kraven
på rationalisera ochatt effektivisera produktionsprocessema. Detta följer

den ökade affärsmässigheten och möjligheternaav till konkurrens som
förslaget samlat innebär. Den på sikt väntat ökade statistikkompetensen
bör också kunna leda till effektiviseringar inom den statliga statistikverk-
samheten.

Kommitténs förslag skall frånutgå belastningen på uppgiftsläm-att
till den officiella statistiken inte ökar. dennanama Av anledning trycker

kommittén på vikten kunna samutnyttjaatt underlag fram förav tassom
produktion officiell statistik. De sektorsmyndigheterav som ges
beställaransvar för statistiken får därmed bättre förutsättningar till en
samordnad informationsförsöijning. Den totala datainsamlingsvolymen
bör därmed kunna minska på några års sikt kommitténs förslag.genom

Den föreslagna reformen kan, tillsammans med tidigare beslut att
decentralisera beställaransvaret, avsevärd förändringses som en av
relationer, Spelregler och inom statistikområdet. Enligt kommit-ansvar
téns bedömning måste reformen successivt följas vad såvälupp avser
väntade oväntade effekter. SCB har redan idagsom för följaattansvar
och bevaka utvecklingen avseende den officiella statistiken. Kommittén
föreslår SCB även fortsättningsvisatt får sådant uppdrag.ett

Som komplement till löpande uppföljning via SCB och bredaen
användarkontakter föreslår kommittén oberoende utvärderingatt en av
reformen planeras in. En sådan utvärdering bör dock vänta några år så

olika effekter hinneratt manifesteras. Enligt kommitténs preliminära
bedömning torde det 4 5 år innanta med decentraliseratsystemet ett-
beställaransvar, och i övrigt förändrade Spelregler, hunnit få genomslag
för de olika samhällsomrâdena.
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Inledning1

uppgifterKommitténs1

finansieringstatistikensstatligadenpropositioneniharRegeringen om
förmodellförslagframlagt199293:10lsamordningoch nyom en

Regeringensstatistiken.statligadenfinansieringochansvarsfördelning av
rskr.199293:FiU7,bet.riksdagengodkäntsharförslag av

ändramedsyftetfastdetslås attbeslutetI att:1992931122. ansvars-
stånd bättretillfåstatistiken ärfinansieringenoch attfördelningen av

flexibilitetoch störrekostnadsmedvetandeökatstatistiken,irelevans ett
användarnasåstadkommasskall attstatistikproduktionen. Dettai genom

övrigstatistikenofficielladenvad gällersåvälstärksinflytande som
statistik.statlig

uppgiftmedkommittétillsattharFinansdepartementetförChefen en
statistikenstatligaför denansvarsfördelningenändringar iförberedaatt

direktiven sägsIdirektiv 1993:9. attbeslutriksdagensföljdtill av
propositioniförslagenochprincipernabakgrundkommittén, mot av

skall:l99293zl0l

ochsektorsmyndigheterskallstatistikvilkenföreslå styras- avsom
konsekvensernabedömasektorsansvaretomfattningen samtprecisera av

ansvarsförhållanden,ändradeav

anslagsfinansieradedeinriktningenochomfattningenprecisera av-
statistikdatabasema,centrala

förinformationsansvarSCB:scentralbyrånsStatistiskaklargöra-
statistik,officiell samt

sådanadärverksamhetför SCB:sregelñrändringareventuellaföreslå-
förhållandena.ändradetill deverksamhetenförbehövs att anpassa

göraskonsekvensernabelysningbredskalldirektivenEnligt aven
framgår1992932101propositionuppgifter.ovanstående Avvad avser

att:

statistikofficiellsådanförfåfortsättningsvis bör ansvaretävenSCB
myndig-naturlighar någoninteområden,fleragriper översom

harSCBpåtagligtförtroendet atteller därhetsanknytning gagnas av
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All officiellansvaret. statistik bör däremot fördelasannan på sektors-
myndigheter.

Den vid SCB med anslagsmedel producerade statistik fallernu som
utanñr kategorin officiell statistik bör enligt kommittédirektiven i
framtiden helt uppdragsñnansieras.

.De skisserade förändringarna förväntas enligt propositionen leda till
SCB:s anslagsñnansieradeatt verksamhet minskas till 50 procentca av

den nuvarande verksamhetens volym.
Det slås vidare fast i direktiven den officiellaatt statistiken skall

produceras regelbundet och göras tillgänglig för olika användare. God
tillgänglighet till all officiell statistik skall prioriteras högt. SCB skall
enligt direktiven ha särskiltett för god tillgänglighetatt ochansvar
kvalitet upprätthålls.

Av direktiven kan utläsas SCB:s framtida förvaltningsuppgifteratt
bör omfatta följande funktioner:

samordnande och granskande roll vad Sverigessystemet- avser
officiella statistik SOS,

nationell statistiksamordning och internationellt samarbete inom den-
statliga statistikens område,

informations- och publiceringsverksamhet inom statistikområdet-
innefattande viss generell inforrnationsservice, framställning av
centrala skrifter biblioteks- ochsamt arkivservice, samt

övergripande för grundläggande metodutvecklingansvar inom-
området statlig statistikproduktion.

direktivenI vidare SCB bör haatt särskiltanges ett ochansvar,
erhålla anslagsmedel, för vissa centrala databaser. Kommittén har i
uppgift precisera vilka databaseratt och centrala register bör ingåsom
i denna uppgift, hur funktionen isamt skall utformasstort och finan-
sieras.

Kommittén skall klarlägga budget- och tidsmässiga konsekvenser av
förslagen till decentralisering beställaransvaret, såväl för SCB förav som
andra myndigheter. Kommittén skall särskilt föreslå sådana regeländring-

för SCB:s verksamhet föranleds denar förändrade omfattningensom av
och inriktningen SCB:s olika funktioner och roller.av

Direktiven år i sin helhet redovisade i Bilaga till1 betänkandet.
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utredningsarbeteTidigare1.2

statligFramtidaslutbetänkandei sittstatistikutredning föreslog1979 års
fortsättningsvismyndighet ävenenda1983:74statistik SOU att en

statistikverksamheten.statligadenförsamlatskulle ha ett ansvar
isektorernade olikaförvidtasåtgärderföreslogs attSamtidigt att

statistikpro-förochinflytandefå störreskullesamhället ett ansvar
statistikensviktigtsärskiltdärvid attansågsduktionen. Det vara

inomkostnaderandravägdesområdeinomkostnader mot sammaett
statistik.förkostnaderinte främstområde och mot annan

statistikenstyrningförmodellframfördesFörslag somavom en
SCB:sberedningenförfackdepartementvarjeinnebär avatt svarar

hardepartementetområdeinom detstatistikproduktiontillförslag som
SCB:sbordeanvändaranpassningenökaytterligareför. För attansvar

statistikanvändaremedarbetsgrupperstatistikproducentersoch andra ges
självständighet.ökad

iställningfriarefåföreslogsstatistikenallmäninfomiativaDen en
sig kunna uppnåansågstatsmakterna. Dettaförhållande till genomman

anslagäni formstatistikför denna typ ramaravatt meravresursernage
projekt.konkretaför

styr-modellavseendestatistikutredningfrån 1979 årsFörslagen nyen
riksdagsbeslutförtill grundliggakomstatistiken ettstatligaför den att

198485:218rskr.198485:FiU16,bil 15, bet.1984852100,prop. om
departementsindelningen. Dentillanknutenbeslutsordning nyany

ocksåmedfördeoch198586budgetåretfr.o.m.infördesordningen en
tillanknötsden närmaredelprogramindelning såSCB:s attändring av

ansvarsområden.respektivedepartementens
ökatformfördelar ifleramedförde allmäntBeslutsmodellen av

olika departe-deaktualiseringochinformationstatistiskintresse för av
utvärderingIi budgetprocessen.statistikbehovmentsområdenas somen

modellen, såsommednackdelarvissaocksåframkomgjordes år 1988
inominformationsvägarochtidsödande besluts-krångliga ochbl.a.

möjligheternapraktiskasig de attvisade detVidareregeringskansliet. att
begränsade,starktskall betjänaverksamhet dendenstatistikväga mot var

statistikområden.mellan olikaomprioriteringartillmöjligheternaliksom
för-iRRVRiksrevisionsverketocksåkonstateradesakSamma en

statistikproduktio-statligai deneffektivitetenavseendevaltningsrevision
gjorde detproblemdessaDetgenomfördes år 1990. somvarnen som

statligadensamordningenochstyrningenhurövervägaangeläget att av
förbättras.skulle kunnaytterligarestatistiken

behövdestatistikenstyrningenorsak tillväsentligEn att avarman
avseendevidtagitssuccessivtförändringardeförändras somvar

decentraliseringökadmedsektorn,offentligadenstyrningen avav
verksam-resultatstymingrnâl- ochinförandetviabeslutsfattande avav

tilltillgångvad gällerbehovochökande kravinnebärDettaheter.
självständig roll närmyndigheternamedstatistik i och gettsatt en mera

verksamheten.genomförandeförmedelmetoder ochvaldet gäller avav
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1990 års statistikutredning dir. 1990:68 hade till huvuduppgift att
pröva hur den statliga statistikverksamheten skulle kunna effektiviseras.
En ytterligare effektivisering ansågs kunna uppnås statistikensattgenom
huvudanvändare skulle få tydligare beställarroll. Statitiken borde såen
långt möjligt finansieras direkt beställama. Möjlighetensom heltattav
uppdragsfinansiera SCB:s verksamhet skulle också prövas.

Utredningen redovisade i maj 1992 sitt betänkande Effektivare
statistikstyming. Den statliga statistikens finansiering och samordning,
SOU 1992:48. I detta föreslogs i princip all statlig statistikatt skall
finansieras med anslag direkt till sektorsmyndigheter respektive via
uppdrag. Remissinstansemas synpunkter på utredningens förslag var
blandade. flestaDe remissinstansema välkomnade ökat användarin-ett
flytande antal bedömdeett detstort orealistiskt läggamen att ut
beställaransvaret för så all statlig statistik frångott SCB. SCB bordesom
enligt flertalet remissinstanser även fortsättningsvis ha i uppgift viaatt
anslagsñnansiering producera viss central statistik.

Under år har också antal statligaett stort utredningarsenare
genomförts avseende den statliga statistikproduktionen inom vissa
särskilda sektorer eller för vissa specifika frågeställningar. Som exempel
på sådana utredningar kan nämnas livsmedelsstatistikutredningen,
skolprojektet och statistikregelutredningen.

Livsmedelsstatistikredningen hade främst till uppgift utreda detatt
framtida statistikbehovet inom sin sektor, övervägaatt samladen mer
statistikproduktion för sektorn föreslå börsamt att produceravem som
och bekosta statistiken. I utredningens slutbetänkande Statistikbehovet
inom livsmedelssektom förslag till förändringar SOU 1991:99-
presenterades två alternativa förslag för öka användarnas inflytandeatt
över livsmedelsstatistiken. Beställaransvaret för sektorns statistik
föreslogs till Statens jordbruksverk i sin egenskap huvudanvändareges av

statistiken ena alternativet eller till Livsmedelsekonomiskaav sam-
arbetsnämnden LES detär samordnande detpå livsme-som organet
delsekonomiska området andra alternativet. Utredningen resulterade i

LES fr.o.m. juliatt l fått1993 för huvuddelen statistikenansvaret av
inom området.

Skolprojelaet resulterade i Skolverketatt ansvarig för skolsek-som
uppföljningssystemtoms och huvudanvändare skolstatisikenav gavs

bestållaransvaret för SCB:s skolstatistik fr.o.m. budgetåret 199293 i
enlighet med förslagen i Ett resultatorienteratrapporten uppföljnings-

för skolsektornsysstem Ds 1991:43.
Statistikregelutredningen lade i sitt betänkande Förenklad statistik-

reglering SOU 1990:43 fram förslag tillett avgränsning denav
officiella statistiken i form lag den officiella statistikensav en om
omfattning, innehåll och form. Huvudsyftet med detta arbete attvar
skapa rättsregler avseende uppgiftsplikt. Utredningen resulterade i att
lagen 1992:889 den officiella statistiken och förordningenom
1992:1668 den officiella statistiken tillkommit.om
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Kommittéarbetet1.3

februari 1992den 11Genomförandekommittén utsågsförordförandeTill
Övriga departementssekreterareledamöter ärCurling.Jangeneraldirektör

generaldirektörT.f.Klevmarken.AndersprofessorochHelanderMonica
utsågsTilljuni.till 30 experterframledamotingickEngmanJan som

avdelningschef IngerHultkvist,Andersdirektör1993den lfr.o.m. mars
OlofPerDepartementssekreterareTaube.AdamprofessorochMarklund

isekreterareTilljuli 1993.den 1fr.o.m.Lingwall utsågs expertsom
ochEklöfstatistikchef Janutsågs1993den 1fr.o.m.utredningen mars

Barbro Loogna.avdelningsdirektör
förstamånad. EniutredningsarbetetpåbörjadeKommittén mars

finansdeparte-tillöverlämnadesDelrapport 1sekretariatspromemoria
genomgångförstaredovisadesPMdennaapril. I avden 8 enmentet

beställaransvarigamöjligaochvid SCBstatistikproduktionnuvarande
tidigarehelt påbyggdestatistikSCB:sGrupperingenmyndigheter. av

statistikutredningårs1990underlagsmaterial frånbl.a.dokumentation
verksamhetengenomgångoch denproduktbeskrivningar somavsamt

S96.Statistik-96för rapporternaredovisade inomSCB ramen
finansdepartementet rapportentillöverlämnadesoktober29Den

2.DelrapportstatistikenÄndrad statligaför denansvarsfördelning
införbeslutsunderlagregeringenmed den attSyftet rapporten gevar

sittkommitténredovisadedelrapporten199495. Iförbudgetarbetet
be-sektorsansvarigavilkenstatistik föranslagsñnansieradtillförslag

budgetmåssigadeanalyshabörställarmyndigheter samtansvaret, aven
presenteradesbudgetkalkylerUtöverförslaget.konsekvenserna renaav

iinnefattasbörvadbedömningarallmännakommitténsockså somav
förslagredovisadesstatistik. ettDessutomofficiellñrbeställaransvaret

statistiken.officiellaframtidadenoch påinnehåll kravomfattning,till
utredningsarbete.hela sittkommitténredovisarföreliggandeI rapport

framtidaSCB:sförslagensärskilthar2DelrapporttillförhållandeI om
bevakningochsamordninginriktningmedförvaltningsuppgifter av

samarbete,statistisktinternationelltstatistik,officiellaSverigessystemet
Väntadepreciserats.ytterligaredatabasercentralaför m.m.ansvar

ocksåbelysesansvarsfördelningändradtillförslagkommitténseffekter av
betänkande.i detta

harDessutomsammanträden.haft 14sammanlagtharKommittén
genomförts.fackdepartementenochför ñnans-med representantermöten

andranågrabestållarmyndigheter, samttänkbara26medmötenSeparata
genomförts.harsammanhang,i dettaväsentligabedömtsintressenter som

2.Delrapporttillbilagevolymsärskilddokumenterade ifinnsDessa en
medförevarit representan-hand ocksåunderharkontakterantalEtt stort

regeringskansliet.förter
Integri-utredningenmedkontakthållitfortlöpandeKommittén har

Ett1992:110.dir.m.m.statistikstatligiuppgifterförtetsskydd
integritet,ochStatistikdelbetänkandeutredningensremissyttrande över

har1993:83SOUstatistikenstatligatill denuppgifterskydd fördel 1 -
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avlämnats. Samråd har också ägt med Kapitalmarknadsstatistikutred-rum
ningen dir. 1992:91.

Kommittén har vidare, i enlighet med sina direktiv, samrått med
Svenska Kommunförbundet och med Landstingsförbundet.

På begäran de fackliga organisationerna har kontakterav ägt rum
med Statstjänstemarmaförbundet och SACO respektive lokalavdelning vid
SCB.

1.4 Uppläggning betänkandetav

Efter detta inledande kapitel följer kort avsnittett statistikanvändning,om
genomgångsamt nuvarande statistikverksamheten vidav SCB och några

andra myndigheter Kapitel 2.
I Kapitel 3 redovisas kommitténs förslag till vilka områden och

vilken statistik i drag i framtidenstora bör ingå i Sverigessom systemet
officiella statistik SOS. Omfattningen mer i detalj den officiellaav
statistiken redovisas i Bilaga 5.

Kommitténs förslag till vilken anslagñnansierad statistik som
beställarmyndigheter bör ha för behandlas iansvaret Kapitel 4. Aktuella
regler för upphandling statistiktjänster diskuteras kort. Vidareav
redovisas skiss till avtalsutformning mellan beställareen och producent.
Kapitlet avslutas med kommitténs synpunkter på hur särskilda direktiv
kan utformas till de sektorsansvariga bestållannyndighetema.

Kapitel innehåller5 redogörelse för kommitténs bedömningaren och
överväganden vad gäller SCB:s framtida förvaltningsuppgifter. Precise-
ringar görs innehållet i Samordning och bevakningav systemetav
Sveriges officiella statistik, Information och statistikservice, Nationell
statistiksamordning, Internationellt statistiskt samarbete den Centralasamt
databasverksamheten.

Kapitel innehåller6 beskrivning SCB:s framtida fören vissav ansvar
anslagsñnansierad statistik, analyser, prognoser m.m.

I Kapitel 7 behandlas SCB:s nuvarande uppdragsverksamhet och
tänkbara framtida uppdragsaktiviteter.

Kapitel 8 innehåller kommitténs förslag till kompletterande för-
fattningsreglering. Förslaget är enbart principskiss.att Dense som en
detaljerade författningsregleringen kan inte läggas fram förrän ln-
tegritetsskyddsutredningen har kommit med sitt slutbetänkande.

I Kapitel 9 redovisas väntade effekter kommitténs olika förslagav
och bedömningar de olika framtida statistikfunktionema.av
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statligNuvarande2

statistik

sågs1993:9direktiv dir.GenomförandekommitténstillinledningenI
iändringarförberedauppgiftmedtillkallas attkommittéenatt:

statistiken.statligadenföransvarsfördelningen
hellerinteanvändsdefinierat. Detentydigtintestatistik ärBegreppet
olikainnebörd iolikadetharTvärtenhetligt sätt.alltid på ett om

Åtskilliga börvadbeträffandeförtsdiskussioner harsammanhang. som
ocholika,används i tvåbegreppetkanAllmänt attinnefattas. noterassett

kvantitativañr inämligenbetydelser,förenligadirekt samman-inte
skeenden,tillstånd ochhänföras tillkanobservationerställningar somav

sådanaframställningenföranvändsmetoderochvetenskapii avsom
utrednings-Ii isammanställningarkvantitativa ovan.avsessom

officiellbegreppenbådadeockså sammansattaanvändsdirektiven
statistik.statligochstatistik

tidigareistatistikbegreppetanvändningenmedenlighetI av
1990 års1983:74,SOUutredning1979 årsområdet:inomutredningar

SOUstatistikregelutredningen1992:48,SOUstatistikutredning
1993:83SOUIntegritetsskyddsutredningen avser1990:43 samt

numeriskastatistikmed begreppetGenomförandekommittén samman-
händelser,tillhänföraskanobservationerelementäraställningar somav

statistikregisteridatavistatistik ävenMedtillstånd.ellerflöden avser
göras.kanvilkafrån uttag

iblandanvändsinformationochstatistikdata,Begreppen som
dataanvändsutredningdennabetydelse. Iolikamediblandsynonymer,

undersökningsärskildin viasamlasprimärobservationemaför ensom
betyderstatistik. Detframställaförregisteradministrativafrån atteller

Informationobservationer.ogranskadeochobearbetadeförstårdataatt
förunderlagoch andrastatistikbetydelsenianvändssidan enandraå

innebäranvändarbehov. Detvisst attfrågeställning ellerpreciserad ett
värderingaranvändarnasavspeglaföranvändsinformation attbegreppet

i fortsätt-information,formdännedStatistik utgöroch behov. aven
information.statistiskbenämndningen

organisa-statligframstatistikstatistikstatligMed tas avsomavses
deni allmännaOmfattningensådan. termeruppdragtion, eller på avav

officielladenförordningenframgårstatistikenofficiellanuvarande omav
statistik.statligalldelmängdutgörstatistiken. Denna aven

närvarandeframställs forstatistikenofficielladenHuvuddelen avav
medfinansierasverksamhet etttredjedelar SCB:sOmkring tvâSCB. av

uppdragsverksam-intäktermedtäcksstatistikanslag. Restensärskilt av
statsbudgetenanslagmedi sinfinansierasdennadel turheten. En av



24 Nuvarande statlig SOU 1994:1

till beställaransvariga myndigheter för officiell statistik och till departe-
kommittéer ochment, myndigheter köper särskilda statistiktjänstersom

SCB. Antalet andra myndigheterav framställer officiell statistiksom
enligt hittills gällande definition SFS 1992:1668 är högst begränsat. I
huvudsak är det enbart Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen som

för produktion officiell statistiksvarar någon nämnvärdav av om-
fattning.

En del den statistik idag produceras vidav SCB faller utanförsom
begreppet officiell statistik. Sådan statistik produceras också mångaav
andra statliga myndigheter. Delar denna övriga statistik kan karaktäri-av

driftstatistik, medan harseras som bred användning ocksåannan en mera
utanför respektive myndighet. Den del SCB:s produktion fallerav som
utanför den officiella statistiken skall enligt kommittédirektiven uppdrags-
finansieras i framtiden.

Det finns också underlag för statistik och analysverksamhet i form
databaser och register vid SCB. Enligtav direktiven skall kommittén ta

ställning till i vad mån några dessa i framtiden bör finansieras viaav
anslag och göras tillgängliga för olika användare.

I nästa avsnitt görs försök till struktureringett olika användarbe-av
hov och användningssituationer vad gäller statlig statistik. I Avsnit 2.2

några allmänna,presenteras grundläggande, drag i den statligamera
statistikproduktionen och speciella aspekter verksamheten vid SCB.av
Produktionsprocessen vid SCB redovisas i ytterligare detalj i Bilaga 2.
Syftet med denna genomgång år belysa och illustreraatt vissa centrala

och imoment arbetet fram statistik.att ta Kapitletprocesser avslutas med
redovisning statistikproduktionen vid Riksförsäkringsverketav och

Socialstyrelsen.

2.1 Statistikens roll och användning

Olika behov statlig statistik utreddes brettav 1979 års statistikutred-av
ning. Vidare har SCB i samband med arbetet på Statistik 96 redovisat
aktuella användarbehov och prioriteringar för respektive statistikprogram.
Ett 30-tal programråd och särskilda referensgrupper finns inrättade av
SCB för styrning och diskussioner statistikens innehåll och form. Denom
externa representationen i samarbetsgruppema domineras för närvarande

Viss statistik inom denna framställs också Centrala studiestödsnämn-grupp av
Vidareden. år Luftfartsverket och Statensjärnvägar föransvariga officiellviss

statistik produceras internt. Dessutom Riksbankensom för omfattandesvarar en
statistikframstâllning betalningsbalansstatistik mm de facto är betraktaattsom

jämställd med Sveriges officiella statistik,som SOU 1993:107.se
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instrumentella användare.tungaav
Genomförande-iingåtthar intebehovskartläggningsärskildNågon

främstdärförär attgenomgångNedanståendeuppgift. sekommitténs
krav.ochanvändarbehovolikastruktureringallmän avsom en

tillfredställaförochfram attstatistiken presenterasstatliga tasDen
statligablandfinnsanvändareStatistikensbehov.samhälletshela

marknad-och andranäringslivorganisationer,kommuner,myndigheter,
direktallmänhetenliksom hosforskning,ochutbildningsväsendesorgan,

respektiveredovisasproduktbeskrivningarnamassmedia. Iviaeller
komplette-form. Ettofta någotidock stereotypanvändare,produkts en

definieraochpåtittakanbehovssidan attsignärmarande sätt varaatt
förstakanangreppssättsådantMedanvändningssituatiøner. ett enolika

in-allmäntoperationell ochellerinstrumentellpåuppdelning mera
görs.användningfomiativ

följandekankaraktärinstrumentellanvändninggällerdetNär av
upp°zräknasgrupper

förhandlingsarbete,ochkontaktssammanhangavtalsreglering,- Långtidsut-nivå,nationellplanering beslutsfattande på t.ex.och-
nationalbudgeten,medarbeteochredningama

till olikarelateradsektorsnivåbeslutsfattande påplanering och-
utbildning,hälsa, transporter,planeringsområden, t.ex.

olikainomochnivåerskildaförändringsarbete påochreform--
sektorer,

regional ochbeslutsfattande påochplaneringf resursfördelning-
nivå,kommunal

näringslivet,inomstrukturanalysochkonjunktur-
aktiviteter,marknadsorienterade samt-

såvälsamhällsfunktioner nyautvärdering merasystematisk somav-
program.ochverksamheteretablerade

frånvarierarstatistikeninnehåll förochformvadBehoven avser
aspekterskildaprioriteraranvändareOlikaanvändning.tillanvändning

publicerings-ochmät-detaljrikedom,innehåll,såsomstatistikenav
förekomstprecision,lättillgänglighet,publicering,snabbhet ifrekvens,

allautgörDessapubliceringsmedia,förklarande kommentarer, m.m.av
till och vägaställning motmåsteproducenten takvalitetsaspekter som

produktionssystemen.utfommingenvidvarandra av

i frågastatistikendärtillämpningarsådanaanvändning2 instrumentellMed avses
användare ärdessaHuvuddelenfunktion.operativför någondirekt avanvänds

organisationerVissakommunalaochregionalamyndigheter organ.centrala samt
kategorii dennaanvändaredock ävenförekommernäringslivetinom som

företag, m.m..störrebanker,arbetstagarorganisationer,ocharbetsgivar-
exemplifiering.3 kortendastutgörlistaDenna en

äveninkluderarochbemärkelsevidianvänds här4 planeringBegreppet en
verksamheterna.uppföljningreguljär av
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Det är viktigt statistikenatt notera inteatt enbart används inom den
offentliga sektorn också förutan näringsliv, organisationer, opinions-
bildning och allmän infomiation. Statistiken spelar väsentlig rollen somunderlag för kritisk granskning samhället. Massmedia utgörav viktigen
kanal för förmedla statistiskatt information till olika opinionsgrupper och
direkt till intresserad allmänhet. Utbildningsväsendeten i utgörstort en

viktig kanal för bred spridningannan statistik, liksom förav att ge enallmän förståelse hur olika statistiska uppgifter ochav sammanställningar
kan användas.

Utöver de nämnda operationella behovenovan har också forskningen
behov omfattande och detaljerat statistisktav underlag. Dessa behov är
oftast svårare förutsäga ochatt planera till innehåll och form än vad fallet
är med regelbundet återkommande infomiationskrav.mera Forskningen
är dock, i jämñrelse med andra användare, betjänt primärdatamera av
på objektnivå än aggregerade sammanställningar,av BilagaseÄven internationella organisationer och andra länder efterfrågar
svensk statistik. Inom bl.a. EGEU-arbetet spelar statistiken allten meraintrumentell roll i samband med fastställandet avgifter och vid till-av
ämpningen olika bidragssystem.av

2.2 Statistikproduktion vid SCB

Produktionen statistik vid SCB är indelad iav och produkter.program
Utvecklingen statistikprogram skallav inriktning alltmerases som moten
användarorienterad verksamhet. Vidare görs indelning från finan-en
sieringssidan mellan anslagsverksamhet och uppdragsverksamhet. Den
totala omslutningen vid SCB uppgick budgetåret 199293 till 700ca
miljoner kronor. Närmare 30 är finansieradprocent på sätt änannat
direkt via anslag. Antalet anställda uppgår till drygt 1200 räknat i
årspersoner. Av dessa har omkring 45 akademiskprocent utbildning i
statistik, ADB eller angränsande ämnen. Utöver renodlad statistikpro-
duktion och infomiationsverksamhet kring denna, upprätthåller SCB
också vissa myndighetsuppgifter med anknytning till den statliga
statistiken och handhavande basregister.av

De olika statistikproduktema kan i princip indelas primärai och
produkter°sammansatta statistiksystem. Indelningen är något godtyck-

lig eftersom få primäraytterst produkter är helt fristående. Den tjänar
emellertid syftet illustreraatt olika typer och beroenden iav processer

5Detta begrepp syftar på statistisk undersökning resultat redovisas friståen-vars
de, i formt.ex. statistiskt meddelande.ettav
° Avser statistik bygger på data från flerasom att primära produkter kom-
bineras för erhållaatt samlad statistisk beskrivningen mera samhällsom-ettav
råde eller fenomen.
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statistikproduktionen.
förverksamhetsnivåer attproduktionssidan kan trappaFrån aven

kantänkas. Trappstegenanvåndarönskemâlolikatillfredställa ses som
detPåi arbetet.ambitionerochstigande kravsuccessivtföruttryck

statistikprodukter. Envarprimära150-talfinns avnedersta etttrappsteget
ellersamhälletisolerad del ettmindreellerbeskriverdessa avmeren

i formtraditionelltskerResultatredovisningsamhällsfenomen. av
finnsnästaBöcker. PåBlå trappstegochSMMeddelandenStatistiska
antalfrånuppgifterdärpresentationsdatabaser ettochtemapublikationer
nivådennaRedan påsamlad form.redovisas iprodukternäraliggande

produktionsmetoderochdefinitionerenhetlighet begrepp,krav påställs
uppnås.kunnaskalljämförelsermeningsfullaför att
karakteriserasambitionshänseendeovanför iSteget samman-av

Hår ärsamhället.del avenbeskrivningsmodeller överhållna am-
olikafrånresultatställaefterhandienbartintebitionen att samman

datainsamlingpräglatsamordning har ävenbehovetprodukter, utan av
nivå utgördennaExempel påsifferunderlagen.bearbetningoch av

levnads-undersökningenochenergibalansernationalråkenskaper, om
ULF.förhållanden

modeller.ochorienterade måttanalytisktinkluderarNästa trappsteg
områdetkommunalaavseendenyckeltalsredovisningarhärExempel är

ochnäringslivetförproduktivitetsberäkningarnäringslivet, m.m.samt
kan för-påHögsthälsosektorn. trappanrisktalskalkyler inom t.ex. upp

placeras,slagolikamodellerorienteradekausaltklaringsmodeller av
vad händerfrågorbesvarautnyttjas för typkan attdvs avsystem som

fördelningsmodellpro-nivå ärdennaSCB.arbete påexempel påEttom.
sida.figuren nästaiillustrerasinformationstrappajektet. Begreppet
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INFORMATIONSBEHOVSTRAPPAN

EMA:.3139533539.

Allmänt kan konstaterassett användarnas kravatt på de statistiska
material efterfrågas långt ifrån alltid kan uppfyllassom med hjälp av
uppgifter fram på det lägstatassom Avsnitttrappsteget, 2.1.se

Produktionsprocessen kan studeras i detalj utgå frånattmera genom
indelning i de Indatasystem,treen stegen: Bearbetningsskedet och

Presentationpublicering resultat. En genomgång utgående från dennaav
indelning görs i SCB-rapporten Samband mellan SCB:s statistikpro-
dukter m.m. RD Report 1991:17. I skissen nedan listas några
punkter och aspekter torde särskilt väsentliga beakta i densom attvara
fortsatta diskussionen beställaransvar och produktion officiellav av
statistik.

INDATASIDAN BEARBETNING PUBLICERING

Externa register Kombinationo data till Gemensammao av o
SCB-register integreradeo produkter publikationer
Enhetlig intervjuarkår Komb.o data för skattning Databasero av o
Samordnade undersökningar Komb.o data för kontroll Integrerade0 beskav 0
Urvalssamordning valideringo analysmodeller

ÅteranvändningBegreppssamordningo data Distributiono av o avoch klassificeringssystem halvfabrikat
Produktionsstödo
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dokumentation ochlagring,också läggasuppställning kanTill denna
primäruppgifter.återanvändningunderlättaföraktiviteterliknande att av

finnsdelprodukterochstatistikprodukterreguljäraTotalt 212
volymmässigtdenutgörDessatill Delrapport 2.Bilagaredovisade i 4

statistikpro-statistikproduktion.SCB:sdominerande delenhelt av
årligen.publikationerungefär 700iredovisasresultatduktionens

antalividarebearbetningförtillgängliga ettuppgiftergörsDessutom
databaser.

statistikpro-ochproduktionsprocesseninformationYtterligare om
betänkande.till dettaBilaga 2framgårvid SCBduktemasystemen av

Översiktlig statistikverk-beskrivning2.3 av

myndigheternågra andravidsamhet

enlighet medstatistik iproducerarmyndigheterstatligaallaSå gott som
Produktionenintroduceradesdetta begreppdefinitionden ovan.somav
verksamhet.myndighetensdelintegreradoftaststatistik utgör avenav

planera,förbehövsuppgifterkvantitativa attframSyftet är att ta som
formi fråga. Dennaverksamhetenoch utvärderafölja avstyra, upp
allmäntinteoch oftast görssyftentill för internastatistik kommersom
sådanabehandlasföljandedetdriftstatistik. Ibrukar benämnastillgänglig,

driftstatistikvissbör docksärskilt. Detintesammanställningar attnoteras
framunderlag förallmänt intresse att taockså kan ha t.ex.ett sommera

statistik.officiellvissinklusivestatlig statistik,annan
myndig-vid statligastatistikproduktion tvåföljande illustrerasI det

Socialstyrelsen. DeochRiksförsäkringsverketheter. Dessa är ansvarar
statistik. Bådaofficiellaår Sverigesproduktion inomidag för ramen

statistikarbetet.förfunktionersärskildamyndigheterna har upprättat
mellanskillnaderochvisa likheterkort påavsnittmed detta ärSyftet att

sektorsmyndigheter.och vidvid SCBstatistikverksamheten

Riksförsäkringsverket2.3.1

längesedanstatistikansvaretvilketpolitikområden ñrde störreEtt av
Riksförsäkringsverketsocialförsäkringen.gällerutanför SCBligger

självpublicerarochproducerarVerketstatistikmyndighet.RFV
officiella statistik.Sverigesivilken ingårstatistiken,

tillekonomiskt stödhuvudgrupper:fyraomfattarSocialförsäkringen
handi-ochsjukdomerättning vidförmånsslag,barnfamiljer med åtta

medålderdomvidersättningförmånsslag,tiomedkappp sexm.m.
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förmånsslag, utbetalningsamt med fyra fönnânsslag.arman
Socialförsäkringssektoms utgifter för 1993 prognos belöper sig till

296 miljarder kronor.
Socialförsäkringsstatistiken produceras i allt väsentligt be-genom

arbetningar i de administrativa registren. Uppskattningsvis 90 procent av
all statistik inom området produceras på detta sätt. Resterande 10 procent
produceras särskilda uppgiftinsamlingar från degenom allmänna
försäkringskassoma. Detta gäller olika vårdersättningar, nybevilja-senare
de förtidspensioner försäkringskassanssamt köp yrkesinriktadeav
rehabiliteringstjånster. Endast i fall finnsett omfattandeen mera
uppgiftsinsamling utanñr socialförsåkringsadministrationen. Denna avser
sjuklöneaviseringen från arbetsgivare, dvs uppgifter sjukfrånvaroom upp

dagar.14t.o.m. Denna uppgiftsinsamling beslutades i samband med
införandet sjuklöneperiod den januari1 1992.av

RFV har för uppföljning och utvärdering inom socialförsäk-ansvar
ringen. Tillgången till relevanta statistikuppgifter är central betydelseav
för möjligheterna följa och analyseraatt olika delar socialförsäkringenav
och dess administration. Statistik inom socialförsäkringsomrâdet krävs
bl.a. för:

analys försäkringen,av-
utvärdering reformer,av-

i sakanslagen de olika förmånsslagen,prognoser samt-
uppföljning verksamheten.av-

Statistikens användare spänner över hela samhållsfältet: regering och
riksdag, statliga myndigheter, kommuner och landsting, forskning,
arbetsmarknadens politiska partier,parter, massmedia, allmänheten,
ambassader, utländska myndigheter och internationella organisationer.

En betydande del administrationens försäkringskassomas behovav
mycket enkel handlåggningsstatistik tillgodosesav framtagandegenom av

driftstatistik också denna sker helt från de administrativa registren.-
Inom RFV finns statistikenhet, är organisatoriskt inplaceraden som

i utvärderingsavdelningen. Inom enheten arbetar 15 årsbasisca personer
med statistikframställning. Vid RFV:s ADB-avdelning arbetar vidare ca
8 årsbasis med systemutveckling. De direktapersoner kostnaderna för
statistikverksamheten, dvs personal- och publiceringskostnader utgör
mellan och två RFV:s förvaltningskostnader.procenten Utöverav
kostnader för den centrala ADB-anläggningen, där det är vanskligt att
försöka skatta statistikverksamhetens andel, tillkommer behov godav
ADB-utrustning och avancerade för samtliga medarbetareprogramvaror
inom statistikenheten. Den nödvändiga utbildningsbakgrunden för
statistikmedarbetare utgörs högskoleutbildning inom systemvetenskapav
och statistik. Uppgifterna är inriktade utveckling och förvaltning av
statistksystem på analys statistiken.samt av
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liknande:RFV-publikationer ellerredovisas i följandeStatistik

interrnittent,statistiska utgesrapporter-
informationsammanfattandekortstatistikinformation utsom ges-

intermittent,
anslagwamstâllningen,-

Översiktlig årspublikatonFakta.socialförsäkringsstatistik --
redovisningsperioden medmånader efterutkommer 8-9 samman-

engelska,även påuppgifter. Dennafattande utges
knappt tvåårutkommersocialförsäkring inom SOS vartannatsom-

redovisningsperioden,efterår samt
idatorni den centralatabelldatabas inlagdärSESAM. Detta en-

allacentrala datanätetvia detkan nåsSundsvall och avsom
lokalkontor.försäkringskassor och

departement,till bibliotek,gratisdistribuerasPublikationema
massmedia, ñretag, kommunerorganisationer,landsting,myndigheter,

med flera.
publikationeri andraSocialförsäkringsstatistik publiceras även t.ex.

ochstatistikpublikationerårsredovisningar, SCB:sförsåkringskassornas
Arbetarskyddsstyrelsen,samarbete mediArbetslivsfaktai som utges

Socialstyrelsen,Arbetslivsfonden ochArbetsmarknadsstyrelsen, se ovan.
statistik efterfrågasuppgifter i formfirdigbearbetadeFörutom av

myndig-oftast forskare, andravidarebearbetning. Det ärockså data för
önskar göraförsäkringskassorelleroffentliga utredningarheter, som

data kansocialförsäkringen. Dessagrunddata frånbearbetningar avegna
eller medprövning,efter särskildavidentiñerad formilämnas ut

personidentiñkation.medtillstånd, ävendatainspektionens

2.3.2 Socialstyrelsen

statistik inomansvarig för visssedan längeSocialstyrlesen SoS är
inriktad påfrämstVerksamheten ärsjukvårdsområdet.ochhâlso-

dekvalitetsstudierklassifikationsarbete,registerhantering, egnaav
gällerstatistik. detsammanställning Närochregistren analyssamt av

sjukdomsklassifrkatio-Socialstyrelsen förklassifikationsarbetet ansvarar
nema.

registerverksamhetstatistisk- ochdennaSocialstyrelsen ärInom
AntaletEpidemiologiskt EpC.särskild enhet,förlagd till centrumen

till Det över-30.med dessa frågor uppgårarbetar ca.sompersoner
analysera ochnationell nivå följa,för EpC ärgripande målet att

socialabefolkningens hälsa,utvecklingutbredning ochrapportera avom
skallproblem. EpCoch socialaför sjukdomaroch riskfaktorersituation

landsting,myndigheter,regering,riksdag,forskare,förse allmänheten,
inomkunskapsunderlagmedorganisationeroch andrakommuner
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områdena folkhälsa och sociala förhållanden, hälso- och sjukvård samt
socialtjänst.

Registerverksamheten vid EpC omfattar flera nationella sjukdoms-
register, d.v.s. Cancerregistret, cancer-miljöregistret 1960-70, medicinska
födelseregistret, missbildningsregistret, register över steriliseringar,
register över verkställda aborter och slutenvårdsregistret. Syftet med
dessa register är främst tillhandahålla faktaunderlag för forskning,att
utvärdering, planering och statistik för allmän samhällsinformation.
Cancerregistret och missbildningsregistret fungeraäven larm-avses som
och övervakningssystem. Cancer-miljöregistret syftar särskilt till att ge
underlag för undersöka samband mellan förekomstatt ochav cancer
miljöfaktorer under längre uppñljningsperiod.en

Cancerregistret startade 1958. Uppgiftsskyldighet föreligger för alla
läkare och patologer diagnostiserar fall inklusivesom nya av cancer,
sådana upptäcks vid obduktion. Uppgifterna lämnas på blankett ellersom
ADB-medium till närmast regionalt tumörregister iett varje sjukvårds-
region. Där granskas, kodas, och dataregistreras uppgifterna och
vidarebefordras sedan årligen till Socialstyrelsen. Efter ytterligare
kontroll och rättning sammanförs uppgifterna till årsbestånd. Dettaett
sambearbetas sedan med SCB:s dödsorsaksregister för inhämtning av
uppgifter död i dödsdatum underliggande och bidragan-samtom cancer,
de dödsorsak.

Cancer-miljöregistret har skapats matchning folk-mellangenom en
och bostadsråkningen 1960 och cancerregistret 1971-89. Registret
omfattar således i cancerregistret 1971-89 återfunnits ipersoner som
folk- och bostadsråkningen 1960 och 1970.

Till medicinska födelseregistret insamlas uppgifter graviditeterom
lett till förlossning, förlossningar och de nyfödda barnen från landetssom

samtliga förlossningskliniker. En ADB-kopia joumalen inom mödra-av
och förlossningsvården inskickas till Socialstyrelsen. Uppgifterna
dataregistreras och sammanförs efter kontroll och rättning till ett
årsbestånd, redovisas i statistisk form. Uppgifter finns fr.o.m. 1973.som

Till missbildningsregistret insamlas uppgifter på särskilda rapportblad
barn med vissa missbildningar från samtliga kliniker i landetom som

behandlat missbildade bam. Uppgifter finns fr.o.m. 1965.
Till registret steriliseringar insamlas på särskilda blanketteröver

uppgifter samtliga verkställda steriliseringar i landet från sjukhus,om
öppenvårdsenheter enskilda läkare. Uppgifter finns fr.o.m.samt 1976.

Till registret verkställda aborter insamlasöver på särskilda blanketter
uppgifter samtliga verkställda legala aborter från främst kvinnoklini-om
ker och kirurgkliniker. Uppgifter finns fr.o.m. 1975.

detNär gäller slutenvárdsregistret kan rutinerna för insamling av
data variera mellan olika sjukvårdshuvudmän. Vanligt är dock att
rapportblanketter skickas från kliniker och sjukhus till respektive
landstings centrala förvaltning. Uppgifterna rättas och sammanställs där,
varefter de skickas till Socialstyrelsen, kontrollerar och samlarsom
uppgifterna i register omfattande hela riket.ett

Statistik bygger data från flera registren medicinskasom av
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registret översteriliseringarregistret överfödelseregistret, samt
statistikofficiellaserien Sverigesårligen ipublicerasverkställda aborter

cancerregistretfrånUppgiftermeddelanden, SM:HS.Statistiska om
in SwedenIncidenceicancerfall publiceras Cancerantalet somnya

publicerasmissbildningsregistretUppgifter frånårligen.utkommer
verksamhet.missbildningsregistretssvenskai Detårligen rapporten

sketthar inteslutenvårdsregistretfrånpubliceringregelbundenNågon
slutenvârdsstatis-publiceradesTidigaretioårsperioden.denunder senaste

meddelanden.Statistiskairedovisar ochSocialstyrelsentik i serierna
utredare,tillomfattningifrån registren görsSpecialuttag stor
organisa-andraochfrån företagjournalister ochforskare, representanter

beställningar frånstörretotalt 240199293 gjordesUndertioner. ca
registren.

redovisat dentredje årSocialstyrelsen också1987 harSedan vart
dennaSyftet medoch regering.för riksdagFolkhälsorapportennationella

faktorerochhälsoutvecklingenhelhetsbildärrapport att somavavge en
utveckling.för folkhälsansbetydelseär av

inriktad påstatistikverksamhetensocialtjänstområdet är mestInom
med SCBstatistik. samarbetebefintlig Isammanställningochanalys av

Årsrapport analyserarsocialtjänstenförSocialstyrelsenutarbetar somen
statistikkäl-utifrån tillgängligaverksamhetsocialtjänstensutvecklingen av

publicerarochKommunförbundet SCBSvenskasamarbete medlor. I
utkommersocialtjänstenJämförelsetal förSocialstyrelsen rapporten som

jämförelsetals.k. strategiskatabeller ochredovisar ivarje år. Den text
individ- ochkostnader för barnomsorg,ochkvalitetuttryckersom

handikappomsorg.äldre- ochfamiljeomsorg samt
utvidga folk-regeringenuppdragockså iSocialstyrelsen har attav

socialauppföljning huromfattatillhälsorapporteringen ävenatt aven
de socialaförstaSverige.utvecklas i Enförhållanden rapport om

1994.utkommer under vårenförhållandena
inomutbyggdaanvändare välstatistikens ärKontaktema med

förformellaallt frånKanalerna är många,Socialstyrelsen. organ
statistikdelegation och SCB:sSSDSocialsektomsstatistikfrâgor som

ochkontakter med hälso-projektarbetet meddagligaprogramråd till det
ochsocialtjänsten. Socialstyrelsenssjukvården expertgruppersamt
vidtill statistikanvändareviktig kanalvetenskapliga råd är annanen

högskoloruniversiet och m.m.
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officiella3 Den

statistiken

statistikproduktionenden statligareformeringenhuvudsyfte medEtt av
statistikproduktionensomprövningföröka incitamentenär att av

beställaransva-olika myndigheterinnehåll.omfattning och Genom att ge
prövning relevansenstatistiken syftar tillför den statligaret avman en

avsedd för. Enändamål statistiken ärkvaliteten deoch gentemot som
statistikpro-öka eller minskaskall viss möjlighetmyndighet ha att

till åtgärdens inverkan påoch därmed ställningduktionen ta arman
verksamhet.

dockofficiella statistiken begränsarden1992:889Lagen om
uppräknadföreskriver visshandlingsfrihet då denmyndigheternas att

skall lagenstatistik produceras. I att:anges

samhällsplanering,statistik förOfficiell statistik sådanär
rapporteringinternationellallmän information ochforskning,

föreskrifter regeringenmyndighet framställer enligt somsom en
meddelar.

den skaofficiella statistiken gäller enligt lagendenFör att vara:

objektiv och allmänt tillgänglig,-
beaktande skyddet förframställd och offentliggjord med av-

enskilda.

statistik officiell blir därmedviss benämnsKonsekvensen attav en
att:

den skall produceras,-
via beställarmyndighetens ordinarie budget,skall finansierasden-

uppgiftsskyldigheti vissa fall kan föreskrivas, samt-
tillgänglig publiceras.krav statistiken ochdet finns på görsatt-

användare ska kunna räkna med godi sin innebärDetta tur att
presentation. förutsättsregelbundenhet i Dettillgänglighet och att

statistisk teoriproducerad med hjälp god ochstatistiken i fråga är av
Sveriges officiella statistikkan begreppet SOSpraxis. Det attnoteras

informellt har används beteckning publika-eller mindre påsom enmer
publiceratsföljd Statistik under dennationsserie under år. somen av

kvalitetsstämplad och särskiltbeteckning betraktatshar många somav
bibliotekens förvärvs- ochviktig. har bl.a. präglatDetta synsätt
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klassifikationsprinciper inom statistikområdet. Publikationer inom SOS-
serien hålls nomialt samlade i biblioteken. Någon författningsreglering
eller klara regler vad ska ingå i publikationsserien har emellertidom som
inte funnits förrän lagen den officiella statistiken tillkom 1992.om

I det följande används begreppet systemet Sveriges offficiella
statistik förkortat SOS. Det står för hela produktionssystemet av
officiell statistik och inte enbart för publikationsserien.

Uppgiftsskyldighet och uppgiftsskydd preciseras i lagen denom
officiella statistiken. Tvångsmedel och vidare för fall dåansvar anges
någon bryter uppgiftsskyldigheten ellermot skyddet för insamlade
uppgifter.

De i lagen den officiella statistiken angivna kriterierna för vadom
officiellär statistik ingen entydig vägledning för vilkasom produkterger

skall ingå i den officiella statistiken. Endast begreppetsom internationell
rapportering går operationellt preciseraatt vid viss tidpunkt och endasten
för den del där det finns klara överenskommelser nivå7.på mellanstatlig
Övriga kriterier kan med vid tolkning fås inkludera i princip allatten
statlig statistik idag produceras. Det nuvarande innehållet ochsom
omfattningen officiell statistik i i förordningenav termeranges grova
1992: 1668 den officiella statistiken. Förordningen utkom 1992-om som
12-17 har ändrats gång med anledning Lantbruksekonomiskaatten av
samarbetsnämnden LES inkluderades bland myndigheter med be-
ställaransvar för officiell statistik.

Genomförandekommittén skall enligt sina direktiv precisera
ytterligare hur gränsen mellan officiell och övrig statlig statistik skall
dras, vid behov föreslå ändringarsamt eller specificeringar i bilagan till
statistikförordningen avseende omfattningen officiell statistik påav
berörda områden.

Enligt kommitténs bedömning bör preciseringen vad ingår iav som
den officiella statistiken göras så minsta möjliga låsningaratt till viss
produktion eller särskilda resursinsatser erhålls. Innehållet bör i stället så
långt möjligt på så sätt det klargörs för vilkaatt områdensom anges som
det kommer finnas statistisk information.att Det viktigtär olikaatt
användare kan få uppgifter vilka samhällsområden finns belystaom som
och vad kan räkna med kommer finnas tillgängligtatt ocksåman
framledes.

Hur beslutsutrymmet för omprioriteringarstort blir inom respektive
beställarmyndighet beror på den detaljeringsnivå med vilken statistikpro-
duktema specificeras i statistikförordningen. En mycket detaljrik

7 Detta är mycket omfattande verksamhet idag bedrivs på flertalen som ett
ställen vid SCB liksom vid många sektorsansvariga myndigheter. Arbetet iär
mångt och mycket osamordnat vilket medför inkonsistenser iblandatt föruppstår
Sverige i internationella sammanställningar. Data redovisas till internationellanu
och utländska med hjälp högst varierande tekniskt stöd. Endast litenorgan av en
del sker än så länge med utnyttjande modern kommunikationsteknikav
EDIFACT m.m..
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specificering vad officiell statistik skulle i hög grad inskränkaärav som
statistikproduktionen,myndigheternas möjligheter ompröva ellerpå att

procedur via anslagsframstâllningåtminstone innebära betydandeatt en
regleringsbrev genomföras varje förändring planeras.och måste gång en

föreslå relativt övergripande be-Kommittén har därför valt att en
skrivningsnivå för innehållet i den officiella statistiken. preciseringNågon

redovisningsnivåer, frekvens,i ingående variabler, görsetc.termer av
till beställarmyndighetendärför inte. överlämnas den aktuellaDetta att

statistikens övrigabesluta efter samråd med användare.
Principema för den officiella statistikens innehåll enligt kommitténs

förbedömningar nedan. bör dessa regler skall gällaDet noteras attanges
officiell statistik för vilken beställaransvaret redan liggerall även sådan
sektormyndighet.på

officiella statistikens omfattning3.1 Den

primärsta-officiella statistiken skall omfatta regelbundet produceradDen
statistiska sammanställningartistik vidarebearbet-sådana ochsamt

ningar väsentligt underlag för samhällsplanering, forskning,utgörsom
allmän information och internationell rapportering. Med primärstatistik

särskildresultat statistiska undersökningar baserade påavses av
datainsamling från administrativaeller utnyttjande data källor.av

sammanställningar vidarebearbetningar frånStatistiska resultatavser av
statistiska undersökningar.

listas officiell statistik. beställaransvari-Bilaga 5 En genomgångI av
myndigheter för respektive del i kapitel officiellagörs 4. Denga

statistiken indelad i ämnesområden. Varje ämnesområde är uppdelatär 22
i eller flera delgrupper. angivna iDessa är termergrupper aven
statistiska beskrivningar samhällsområden och -fenomen. Redovis-av
ningen bygger i väsentliga hänseenden nuvarande gruppering denpå av
officiella statistiken. till utfominingen listan arbetetsFörslag har underav

för regeringskansliet,löpande diskuterats medgång representanter
sektorsansvariga myndigheter statliga utredningar arbetar medoch som
angränsande frågor. förtjänar huvuddelen statistikom-Det noteras att av

sektorsorienterade. dock ellerrådena är betrakta Några äratt som mer
mindre sektorsövergripande. Området levnadsförhållanden utgör en
speciell form integrerade beskrivningar individer och hushållav av
baserad centrala indikatorer.på

all statistik används för internationell rapporteringInte ärsom
inkluderad i kommitténs förslag till framtida officiell statistik. Enligt
statistikpropositionen 199293:101 bör i första handprop. avses
obligatorisk rapportering. regelbundnainternationell Mycket denav
rapporteringen frivillig basis. Vid kommitténs bedömning harsker
därför bl.a. överenskommelser inom EES-avtalet varit styrande.

antal preciseringar har gjorts för förtydliga omfattningenEtt att av
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den officiella statistiken. Vidare har några produkter lagts till och några
tidigare funnits med bilagani till statistikförordningen harsom nu

strukits. Detta har gjorts i syfte uppnå så enhetlighetatt storen som
möjligt mellan olika samhållssektorer. Strävan är så långt möjligtatt som
direkt knyta den officiella statistikens omfattning till de i lagtexten
preciserade användningsområden. Den i bilagan angivna statistiken
föreslås ingå och redovisas i enhetlig form i publikationsserieen
betecknad Sveriges officiella statistik SOS. Frågan beställaransvarom

i Kapitel Bilaga4. innehållmedtas och beställannyndigheter förupp
officiell statistik, föreslås bli införd i förordningen 1992: 1668 denom
officiella statistiken.

Behoven statistik förändras ständigt. Varje beställarmyndighetav
måste lyhörd för ändringar i önskemålen inom sitt område. SCBvara
skall ha samlat för bevaka sådanaett behovatt spänner överansvar som
flera områden, eller i övrigt riskerar falla mellan flera stolar.att
Samtidigt kommittén myndighetsstrukturennoterar snabbt förändrasatt
inom flera samhållssektorer. Dessa aspektertvå tillsammans motiverar

listan över innehåll i och beställaransvaratt för officiell statistik ständigt
hålls levande och blir föremål för löpande omprövning.

Respektive beställarmyndighet skall alltså efter samråd med
statistikens övri användare ställning till precisering variabelmäng-taga av
den inom respektive statistikområde och produkt. För i detaljatt mera
kunna vad skall ingå i den officiella statistiken kan sådanange som en
precisering bygga indelningpå i bgtvariabler utgör underlag fören som
uppdelning i redovisningsgrupper regionalt, kön, näringsgren, ochetc.
i resultatvariabler antal, värde, volym, genomsnitt, etc..

Precisering behöver också göras vad hur ofta, d.v.s. medavser
vilken frekvens, statistiska resultat ska mätas, produceras ochsom

All officiell statistik skapresenteras. regelbundet återkommande.vara
Frekvensen eller periodiciteten kan delas in i intermittent lägre frekvens
än årligen och löpande statistik årlig, kvartalsvis, månadsvis m.m..
När det gäller frekvensen det fleraär aspekter kommer in referen-som
speriod, mätfrekvens och publiceringsfrekvens.

3.2 Krav på den officiella statistiken

För varje statistikprodukt ingår i Sveriges officiella statistik skallsom en
aktuell produktbeskrivning finnas upprättad beställaransvarigav
myndighet. Denna föreslås normalt utformas enligt blanketten i Bilaga
För vissa produkter baseras på olika produktionssystem eller ärsom
internt heterogena till sin karaktär, bör särskild produktbeskrivning
upprättas för respektive delprodukt. Produktbeskrivningen utgör delen

SOS. Produktbeskrivningar för sådan statistik myndigheten harav som
beställaransvaret för skall tillställas Statistiska centralbyrån SCB i
augusti varje år. SCB skall tillse produktbeskrivningama bliratt
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finns allmänt tillgängliga.upprättade enhetligt sätt ochpå ett
statistiken skall alltid dokumenteras och kvalitets-officiellaDen

för detta skallutfärdar föreskrifter och allmänna råd hurdeklareras. SCB
Beställaransvarig myndighet skall fram och redovisa publice-ske. ta en

statistik för. dennaringsplan för den officiella Iman ansvarar anges
förför publicering respektive statistik. Publiceringsplanertidpunkter av

tillgängligaall officiell statistik skall sammanställas och allmäntgöras
för del in-före respektive kalenderårs ingång. SCB dennaansvarar av

fonnationen avseende SOS.
beställaransvarig myndighet önskar förändringargöraDå stora av

Ändringarstatistik redovisas i anslagsframställningen.officiell skall detta
statistikens innehåll och omfattning, ändring frekvens,i t.ex. av

redovisningsnivâer variabelinnehâll, skall anmälas till Dettaeller SCB.
och kompletterande under-via produktbeskrivningama eventuelltgörs

lagsmaterial. ändringar direkt påverkar användarnas möjligheterFör som
sig statistiken skall kontakter med respektive användare hanyttiggöraatt

tagits i förväg och finnas dokumenterade.
officiella ochskall följa utvecklingen den statistikens områdeSCB på

olikabeställannyndigheter för tillgodosebevaka attatt tar ansvar
härvid särskilt beakta allmänintressetanvändarintressen. SCB har att av

fråga. vidare till regeringen för-statistiken i SCB skall rapportera
användningenkan inverka menli eller syftet ochhållanden äventyrasom

särskilt följa förändringar iden officiella statistiken. SCB skallav
tillgängliga redovisningsnivåer,statistikens frekvens, kvalitet och

inklusive uppdelning i förekommande fall.på kön

tillgänglighet3.3 officiella statistikensDen

3.3.1 Fysisk tillgänglighet

tillgänglig denofficiella statistiken skall göras så ärDen snart pro-
publiceras i serien Sveriges officiella statistik.ducerad. skallDen

förRespektive sektorsansvarig myndighet med beställaransvar ansvarar
föreskrifter för seriensker. meddelar eventuella SOS. Dennaså SCBatt

Offentliga Utredningarserie jämföras med serien SOU.kan Statens
tillmotsvarande för SOU begränsasFormkraven bör på sätt ensom

förteckning tidigareenhetlig logotype, systematisk över rapporteratt en
ansvarigbeställarmyndighet självinkluderad Respektive ärär m.m.

serien kan i övrigt profilera sinautgivare för sina publikationer i och
serien denMyndighet kan publicera statistik i SOS ändelar. även annan

officiella statistiken enligti minimiomfattningen för deningår ovan.som
beställarmyndigheterna komplementKommittén positivtdet somanser om

också framtill primärredovisningen de statistiska resultaten tar merav
statistiken ioch resonerande publikationer där sättskommenterade ett
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större sammanhang. Publicering inom för skaSOS dock interamen
innehålla några värderingar eller omdömen begränsas till kommenta-utan

direkt kan härledas statistiken i fråga.rer som ur
SCB:s granskning publiceringen bör begränsas till löpande iattav

efterhand bevaka huruvida de olika beställarmyndighetema lever tillupp
kraven vad innehåll, tillgänglighet, enhetlighet och dokumentationavser
på den officiella statistiken.

Statistiken kan göras tillgängligi tryckt form eller via ADB-baserade
medier så den är producerad. Statistiken skall göras så lättillgängligsnart

möjligt för alla intresserade användare. Allmänintressets krav måstesom
i detta sammanhang särskilt beaktas. Publikationer skall sammanställas

sådantpå sätt dess innehåll kan tillgodogörasett även bredareatt av en
allmänhet och inte enbart inom området.experter

Den officiella statistiken skall göras tillgänglig sådantpå sättett att
den också kan distribueras via allmänna bibliotek. Modern ADB-teknik
kan utnyttjas för distribution officiell statistik under förutsättning attav
utnyttjade media uppfyller kraven på tillgänglighet för statistiken iatt
fråga skall kunna hand via Länsbiblioteken i likhet med detas trycktaom
publikationema.

Inom för gällande sekretess- och integritetsskyddslagstiftningramen
skall officiell statistik såväl i form observationsregister iav som mera
bearbetad form tillgängliggöras för enskild användare. Beställannyndig-
heten har möjlighet motsätta sig utlämnande officiell statistikatt av
eller underlag därför. Prissättningen för denna service behandlas i nästa
avsnitt.

Sarnlingspublikationema Statistisk årsbok och Allmän månadsstatistik
skall ingå i SOS. SCB ñr dessa båda centrala skrifteratt tasansvarar
fram.

3.3.2 Prissättning på officiell statistik

Framställningen officielladen statistiken skall finansieras viaav
beställarmyndighetens ordinarie budget. Det innebär följandeatt moment
kostnadsmässigt ska täckas:

utvecklingsarbetet och löpande anpassning till förändrade villkor för-
den reguljära statistiken inom området,

hela produktionsprocessen från framtagning undersökningsplanav-
till framställning resultattabeller och produktion tryckfärdigtav av
original till primära resultatpublikationer,

tryckning gratisupplagan primårpublikationer respektive till-av av-
handahållande till gratismottagare informationmotsvarande iav
databasforrn då denna distributionsfonn bedöms adekvat,senare mera
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ochanvândarkommentarer till statistikenframtagning upp-av-
kompletterande information ochlysningstjänst för kunnaatt ge

statistikens användare,förklaringar till

primäruppgiftema i fråga,dokumentation statistiken och samtav-

primåruppgifter inkl. leverans material tillarkivering avav-
vidarebearbet-datamaterial kan användas förRiksarkivet och som

materialtill databasservice för sådananing leverans SCB:ssamt som
detta, Avsnitt 5.6.berörs av se

tillgängligtkommitténs bedömning allmäntFöljande ska enligt vara
betraktaSveriges officiella statistik.inom för Det är att somramen

fri nyttighet:infrastruktur och bör därmed utgörastatistisk en

universitets-, högskole- och lånsbibliotekall ofñciell statistik på-
enligt särskild lagstiftning,innebär, inklusive pliktleveranserdetta

produceras varje publikationknappt gratisexemplar måste70att av
SOSS,statistikmaterial inomrespektive ADB-lagrat samt

bestållarmyndigheten.upplysningar statistiken direkt frånavseende-

enligtprimärstatistiken i fråga skallKostnader för produktion av
officiella statistiken. Endastrespektive användare dentas ut avovan av

merkostnader fördirekta marginalkostnadermyndighetens att
officiell statistik skall enligt kommit-mângfaldigakopiera och distribuera

materialanvändarna. innebär följandeuppfattning belasta Detténs att
för marginella produktionskostnaderna:skall tillgängligt enbart degöras

statistikenprimära resultatpublikationer där den officiella görs-
ADB-baserade material enligttillgänglig tryckta volymer respektive

ovan, samt

register underlag för den officielladatabaser och utgöruttag ur som-
från centrala databasserv-statistiken. gäller såväl material denDetta

från förda vidcien vid Avsnitt 5.6 databaserSCB se uttagsom
sektoransvarig bestållarmyndighet.respektive

föreslagna principerna för prissättning officiell statistikDe ovan av
begränsning vilkaytterligare precisering reglerna och vissutgör aven av
officiella statistikenfår inkluderas underlag för denkostnader närsom

Preciseringen skall inte medföratillgängliga för vidareanvändning.görs

8 bindande mellanstatligaVissa material skall också i enlighet med överenskom-
tillstållas internationella organisationer vederlag.melser utan

9 inte skulle materialetMed merkostnader de kostnader uppståttavses som om
i fråga inte efterfrågades kunden.av
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ökade kostnader för de beställaransvariga myndigheter.
Kommittén hög tillgänglighet till den officiella statistikenattanser en

och dess underlag centrala målsättningarutgör i detta sammanhang. Alla
bestållaransvariga myndigheter bör därför stimuleras olikapå sätt göraatt
statistiken i fråga lättså och brett tillgänglig möjligt. Dettasom avser
såväl den fysiska tillgängligheten snabbhet, flexibiliteten presenta-som
tionsformer och lågt pris för tilläggsservice. I syfte stimuleraett att
bestållarmyndighetema kan tänka sig olika incitament byggs inattman
från statsmaktens sida. förEn form detta skulle kunna utnyttjaattvara
anslagstilldelningen. Rent generellt skulle kunna tänka sig attman
huvuddelen anslaget betalas vid början året normaltpå sätt,utav av
medan ytterligare anslagsmedel kan göras tillgängligt efter budgetårets
slut i form tillgänglighetsbonus relaterad till hur väl myndighetenav en
i fråga lyckas få statistiken tillgänglig och utnyttjad. sådantEttatt system
kan i viss mening parallellt incitamentssynpunkt till vadses som ur som
har föreslagits statlig utredning för högskolesektom enligt SOUav en
1993: 102.

Genomförandekommittén har inget preciserat förslag i detta avseende
vill enbart fästa uppmärksamheten viktenpå alla aktörer inomutan attav

för den officiella statistiken medverkar till Övriga intressenterattramen
också får möjlighet tillgodogöra sig informationen fråga.i Möjlig-att
heterna utnyttja positiva stimulansâtgärder i detta syfte skulle kunnaatt
bli föremål för ytterligare utredning och eventuellt i mindreprövas skala
för skapa erfarenhetsunderlag.att
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för4 Beställaransvaret

statistikofficiell

modellen skall sektorsansva-i utredningsdirektiven skisseradeEnligt den
officiella statistiken.få beställaransvar för delar denriga myndigheter av

sektorsmyndighets uppgift blir kartlägga användarnasBeställaransvari attg
tillstatistik sitt omrâde, ställning hur mycketbehov på att ta resurserav

produceras,skall läggas statistik, vilken statistik skapå vemsomsom
statistiken tillgänglig.producera statistiken och göra Enska attsom

könsuppdeladi direktiven publiceringsärskild punkt nämns avsom avser
statistik.

detaljerat förslagGenomförandekommitténs uppgift framär att ta ett
sektorsmyndigheterstatistik skall direkt ochtill vilken styras avsom

föreslå till vilkaprecisera omfattningen beställaransvaret, samtav
Frågeställningar medmyndigheter beställaransvar skall läggasett ut.som

direkt integritetsskydd och äganderätt tillanknytning till sekretess,
personregister i mening, i sammanhang, behandlasdatalagens detta av

FiIntegritetsskyddsutredningen 1993:03.
förutsättningar ska principerna för beställaransva-Enligt kommitténs

för myndigheter sedan tidigare har beställaransvargälla också deret som
myndigheterofficiell statistik. bestållaransvarigaför Kraven på som

för statistik klassificerasdiskuteras nedan föreslås gälla enbart sådan som
Övrig istatistik i enlighet med vadofficiell. statlig ska, sagtssomsom

Kommitténkommittédirektiven, direkt respektive intressent.styras av
nedan långtfördel de allmänna principerna sådet omanser vara en

statistikdet gäller övrig statligmöjligt kan tillämpas även när göraatt
tillgänglig.

beställarmyndighet4.1 Rollen som

bestållaransvariga officiell statistikmyndigheter föreslås bli förDe som
produktionen den statistik de fåttska kunna och kontrollerastyra av
oberoende myndigheten väljerbeställaransvaret för. gällerDetta av om

produktionsansvaret tillstatistiken internt eller läggaproducera utatt
myndighet eller servicebyrâ.någon SCB,annan annan

beställaransvar för officiell statistiksektorsansvarig myndighetsI
för statistiken:ligger därför enligt kommitténs bedömning att attansvara
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fram i enlighet med olikatas användares önskemål under beaktande-
föreskrifter i lagar och förordningar, internationellaav samt

överenskommelser. Detta innebär bl.a. bestämma statistikensatt
innehåll, fonn, frekvens och övriga produktionskrav,

löpande utvecklas och anpassasomprövas i enlighet med samhälls--
behoven,

utformas så uppgiftslämnandet så långt möjligtatt begränsas och-
förenklas,

granskas och kvalitetskontrolleras före publicering, samt-

görs allmänt tillgänglig och användare kan få upplysningaratt- om
statistiken i fråga.

Vidare faller det på beställaransvarig myndighet inom föratt, ramen
gällande författningsreglering, ställa sådant grundmaterial till SCB:s
förfogande krävs för dess databasservice och samlats in försom som
framställning officiell statistik se Avsnitt 5.6. Underlag förav
framställning officiell statistik ska också kunna utnyttjasav av annan
myndighet behöver detta för fullgöra sitt beställaransvaratt påegetsom

rationellt sätt.ett
Det är viktigt slå fast beställaransvaret omfattaratt föratt attansvar

statistiken i fråga underhålls och utvecklas i enlighet med anvåndarbeho-
Statistikens innehåll, form, frekvens, bör fastställas i samrådven. etc.

med övriga användare. För kunna fullgöra uppgiften bestâllaran-att som
svarig myndighet för officiell statistik är det lämpligt organiseratatt ett
samarbete med andra användare byggs i den mån sådant ännuettupp,
inte finns. Detta kan i formgöras fast referensgrupp medattav en

för de olika användarnarepresentanter etableras, eller liknandeatt ett
beredningsorgan skapas.

Beställarmyndighet beslutar hur och statistiken skallom var
produceras. Detta innefattar också för ändamålsenliga ochattansvar
rationella statistiska metoder används vid produktion och publicering. Vid
all förändring skall den beställaransvariga myndigheten beakta vad valet
får för konsekvenser för:

produktionskostnadema därvid skall de totala produktionskost--
nadema för framtagning statistiken i fråga utgöra bedömnings-av
grund,

statistikens kvalitet,-

statistikens tillgänglighet, samt-

uppgiftslämnarbördan.-
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avseendefrågornabeställaransvaretFörändringen accentuerarav
skallbeställarmyndighetemaFördataregisterförfogande till attm.m.

rationellförliksomeffektivt sätt,påbestållaransvaretfullgörakunna ett
vadrespektive producentensbeställarensstatistikproduktion, måste ansvar

tryckfrihetsförordningenförfogande enligtdatalagen,register enligtgäller
behandlasfrågorklaras Dessaarkivlagenenligtarkivansvaroch ut. av

iåterkommerGenomförandekommitténIntegritetsskyddsutredningen.
frågor.angränsande4.5 tillAvsnitt

beställaransvarutläggningKriterier för4.2 av
SCBfrån

belysningbredfrånförslag utgåkommitténsdirektiven skallEnligt aven
i olikaskallKommitténansvarsfördelningen.förändringarföreslagna av
ifrågakommakanmyndigheterbedömningar deavseenden göra somav

förbeställaransvaretövermöjligheteravseende derasmed på att ta
lagthärvidGenomförandekommittén harområde.inom sittstatistiken

kontinuitetochlångsiktighetstabilitet,beställarkompetens,vidviktstor
kommitténförutgångspunktEnbeställaransvarigahos tänkbara organ.

samhällsområde påinomstatistiken ettförvarithar ettansvaretatt
nuvarande ochmyndighetensmedskall hänganaturligt sätt samman

övrigt.uppgifter ikommande
kritiskminstaviktigtdetKommittén att resurseravmassaenanser

skallför deni frågamyndighetentillgänglig vidfinns attkompetensoch
område.inom sittofficiell statistiklångsiktigt förkunna ta ett ansvar
inomför statistikvidvikt ettsamtidigt lagtKommittén har att ansvaret

bestållannyndig-olikasplittras mångaområde inte påsammanhängande
heter.

bedömningenvidbeaktatsutgångspunkter harFöljande allmänna av
beställarmyndig-sektorsansvarigalämpligadelegering och valtänkbar av

diskussionernainledandei detagitspunkter har ocksåheter. Dessa upp
myndigheterna.med

hurfrågorHit höranvändning.nuvarandestatistikens om
kategoriervilkaanvändningenspridd är,hurstatistiken används, av
kategorierolikahosoch hur behovenfinnsanvändare ut avsersom

användare.

detgällerHäranvändningssituationer.Framtida behov och att2.
och i vad månbehovsbildenframtidahur denbedöma utser

förändras.användningssituationen kan komma att

statistiken kanBedömningen gällertrovärdighet.Statistikens om
sektors-grundallmänhetentrovärdiginte attuppfattas avavsom
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myndigheten har starka partsintressen i utfallet statistiken inomav
det området. Enligt kommittéedirektiven skall SCB fåegna ansvar
för sådan officiell statistik där förtroendet för statistiken påtagligt

SCB haratt ansvaret.gagnas av

4. Myndighetens tyngd deti totala användatperspelaivet. Här avses
bedömning huruvida det finns sektorsmyndighet haren av en som en

sådan tyngd bland statistikanvändama denna kan betraktasatt som en
naturlig huvudanvändare statistiken. Kommittén har bedömt detav
önskvärt statistiken avseende ochatt område hålls ihopett såsamma
mycket möjligt.som

Myndighetens pâ framtidasin roll och huvuduppgifter.sinasyn
Pågår utredningar verksamhetenst.ex. inriktning, organisation,om
rollfördelning mellan myndigheter.

6. Myndighetens nuvarande kompetens och möjligheter utvecklaatt
nödvändig framtida kompetens. Kompetensen har bedömts bl.a.ur
följande aspekter:

statistikkompetens; detta gäller primärt statistikens innehâllsfrâgor,-
bl.a. kompetens för kunna samordna och ihopatt väga olika behov,

kompetens för kunna väga statistikbehovatt andra behov,mot-
kompetens och erfarenheter precisera och följaattav- upp

kvalitetskrav,
erfarenheter statistikproduktion, publiceringsverksamhet,av egen-

analys- eller utvärderingsfunktion förfoganderätt tillsamt person-
register i datalagens mening,

framtida statistik och ADB-resurser planerade förändringar isamt-
kompetensen inom områdena,

nationella och internationella kontaktytor i frågor gäller- som
statistik inom det området, samtegna

upphandlingskompetens.-

Myndighetens på eventuellt Övertagande be-ettegen syn av
ställaransvaret för den nämnda statistiken. Detta kan gälla hela det
område indikerades i Delrapport eller enbart viss del därav.som
Vidare har diskuterats i vad mån myndigheten har särskilda syn-
punkter på beställaransvaret för någon del den officiellaannan av
statistiken.

Myndighetens bedömning hur Övertagande kanettav ut.se
Väsentliga frågor praktisk karaktär vid tänkt Övertagandeettav av
beställaransvaret berörs, liksom huruvida det möjligtär klaraatt av

Övertagande juliett 1 1994.per
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beställarmyndighetertillFörslag4.3

SCB.närvarandeframställs förstatistikenstatligadenHuvuddelen avav
särskiltmedfinansierasstatistiken etttredjedelarOmkring två av

ochstatsbudgetenanslag påandramedfinansierasstatistikanslag. Resten
genomföran-direktiven tillEnligtuppdragsverksamhet.intäkter avgenom

finan-ansvarsfördelning ochmodellen förskall dendekominittén nya
statistikofficielladenför delartillsiering leda ansvaret som nuatt av

förmyndigheter. Ansvarettill andraöverförsvid SCBanslagsfinansieras
skallsektorerområdenavgränsadetillhänföraskanstatistikofficiell som

Finan-myndigheter.sektoransvarigatillfördelasmöjligtså långt som
berörda sektors-anslag hosskall skestatistikdennasieringen genomav

sektorsmyndigheterfördelas påintestatistikOfficiellmyndigheter. som
tillanslag SCB.direktfinansierasochSCBkvar påskall ligga genom

officiellai denej ingåendestatistikstatligall övrigFramställning av
respektivefinansierassjälva ochanvändarnaskallstatistiken styras avav

beställare.
förväntasFörändringarnasid. 2 sägskommittédirektivenI att:

verksamhetanslagsfinansieradetill SCB:sledapropositionenenligt att
volym.verksamhetensnuvarandeden50minskas till procent avca

så sättkvantitativa krav påtolkat detta attGenomförandekommittén har
finan-omslutninghälften SCB:somkring199495 skallbudgetåret av

SCB:sstatsmakterna.direkt frånanslagviasätt änsieras på annat
iFinansdepartementettillavlämnad199495,anslagsframstållning för

siffror:avrundadeuppgifter i fråganföljandeaugusti innehåller1993,

kkr°420.000Anslagsäskande-
250.000 kkruppdragsintäkterBeräknade-

kkr670.000SUMMA:

innebärbestållaransvaretutläggningkvantitativa kravet påDet av
itillminskasskallverksamhetanslagsfinansieradedärför SCB:satt

statistikinnebäri sinDetkronor.335 miljoner attstorleksordningen tur
bestållaransvari-läggs påmiljoner kronor85anslagskostnadtill av ca.en

officiellsåvälomfattabelopp kanutanför DettaSCB.myndigheterga
statistik.statligövrigstatistik som

fördelningtillförslagkommitténsredovisasföljandedetI av
belopputläggningstatistiken,officiellaför den samtbestållaransvaret av

anslagsfi-medvid SCBproducerasstatistikstatligför övrig nusom
nansiering.

dis-myndighetsspecifikaviahar skettkontaktarbetetHuvuddelen av
Delrapportlistades iorganisationertänkbarademed 26kussioner somav

avseendeanslagsframställningen° förkostnadslägeiuttryckt somsamma
199495.
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l. Resultaten dessa myndighetskontakter finns sammanställda iav en
särskild bilagevolym till Delrapport 2. Kommittén har också haft
diskussioner med departementens kontaktpersoner i statistikfrågor under
olika led utredningsarbetet, med församt Svenskaav representanter
Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

Vid myndighetsdiskussionema har de punkter redovisades isom
Avsnitt 4.2 särskilt beaktats. Det kan härvid huvuddelen denoteras att av
tillfrågade myndigheterna är villiga sigpå beställaransvaratt ta förett
diskuterad statistik. Det kommitténsär bedömning de flesta tillfrågadeatt
myndigheter uppfyller de krav bedöms nödvändiga vad gällersom
beställarkompetens och Kommittén har lagt särskild vikt vidresurser.
önskemålet så mycket möjligt hållaatt ihop beställaransvaret förom som

samhällsområde.ett Vidare har avseende fästs vidstort respektive
tänkbar beställares i övrigt inom omrâdet.ansvar

Vid den slutliga bedömningen myndighets lämplighet har ocksåav en
särskilt vikt lagts vid stabilitet och långsiktighet hos respektive tänkbar
beställare. En förutsättning för komma i frågaatt bestâllaransvarigsom
för officiell statistik har därvid varit i frågaatt är organiserat iorganet
form myndighet idag. Utläggning har inte föreslagitsav till någon
myndighet är föremål för omfattande översyn eller utredningsom vadnu

framtida uppgifter, Organisationsform eller relationavser till andra organ
sektom.inom

Den allmänna användarbilden för respektive statistikområde har
beaktats. I sådana fall där användningen statistiken i fråga är mycketav
splittrad och olika användare ställer klart motstridiga krav på form och
innehåll i statistiken föreslår kommittén beställaransvaret föratt
statistiken ska ligga kvar på SCB.

För övrig statlig statistik, sådan inte faller inom kategorinsom
officiell statistik, är kraven på beställaransvaret inte lika Enligtstora.
direktiven till Genomförandekommittén skall all sådan statistik styras
direkt användarna. För några områden finns det fleraav myndigheter
med delsektorsansvar utbildning, miljövård, etc. I dessa fall har

för den nuvarande samladeansvaret publiceringen lagts på respektive
fackdepartement.

Kommitténs förslag till utläggning bestållaransvar från SCBav
framgår Tabell Förslaget redovisas departementsvis. Kommitténav

de föreslagna beställarmyndighetemaattanser uppfyller kravennu som
diskuterades i föregående avsnitt. Detta är identiskt förslagsamma som
kommittén lämnade i Delrapport 2 till Finansdepartementet den 29
oktober. Kommittén har inte funnit någon anledning ompröva elleratt
modifiera förslaget.

Kommittén föreslår vidare beställaransvaret föratt statistiken läggs

Vidare har Överstyrelsenkontakter under hand genomförts med for civil
ÖCBberedskap och med Statens ungdomsråd.

2 Ett exempel på detta är utredningsarbetet avseendelantmäteriverksamheten och
CFD:s framtid vad frågor fastighetsregister SOU 1993:99.avser om m.m.
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förmeningkommitténsenligtskäl talarStarkajuli 1994. en1ut per
ställning tillochmöjligtblir det taså sättutläggning. På attsamlad se

föreslåsmyndigheterdeVidaregång.förslaget på atthela noteras somen
budgetårsskifte. SCBkommanderedanbereddaalla är ansvaretatt ta

ochförändring vidså ettklarakanockså storbedömer att av enman
realiteten väntasikommitténSlutligentillfälle. attnoterarsamma

SCBbedömsde första åreni måttosuccessiv såbliöverföringen att
iändringaralltförproduktionen storadel utan attbehålla stor aven

stånd.tillkommeroch forminnehåll
statistiki deninnehålletpåpekassärskiltförtjänar att somDet

varierandehögstbeställarmyndighet ärtillfrån SCBbli utlagtföreslås av
visstinomsamordninghand etti förstadelarVissakaraktär. avser

reguljäromfattandegällerInvandrarverket m.m.,område annat mera
BRÅ, ytterligaremedanm.m., annatSocialstyrelsenstatistikproduktion

primärkällorolikafrånunderlagsammanställninggällerfrämst av
lönestatistikdeldenexempel utgörEttm.m..Statskontoret annat av

föreslåsochSOSsidanligger vidsektorstatligavseende somavsom
arbetsgivarverk.till Statensläggas ut

förbudgetbeloppenberäknade attpreliminärtkommitténDe av
Beräkningamatabellifråga harstatistiken i angetts avproducera

bygger påområdenaochstatistikproduktemaolikaför debudgetbelopp
SCB. harVidarefrånanslagsframställning199495till årsunderlaget

analyserats.9293199091budgetårenför deutfallssiffror senastetre --
eventuellaochârsvariationerbegreppfågjorts förharDetta att ett om
produkter.enskildautfall ñrochbudgetmellandifferensersystematiska

särskilt.studeratsocksåbudgetsiffror harInnevarande års
beloppvissaharframräknadesproduktbudgetarmedsambandI att

information,statistikservice ochdelprogrammenerhållit viaSCBsom
EG-uppgiftslämnarfrågordataskydd och samtmetodprogram,SCB:s

insatsersådanatill detta ärAnledningenräknats attsamordning somom.
iinkluderasbörstatistikproduktemareguljäradestöd tilldirektavser
iframgåromfördelningdennaförUnderlagetproduktbudget.respektive

produktspecifika insatserbeloppDetDelrapport 2.detalj avsersomav
allafördelats påharmiljoner kronor16.9beställaransvaretenligt

föreslåsbeställaransvaretvilkaförsådanasåvälprodukterreguljära
dennaförvid SCB. Basenkvarföreslås liggaför deflyttas ut somsom

förbeloppettotaladetvilket utgörkronor,365 miljonerfördelning är
Därtill harutgångsläget.ivid SCBstatistikanslagsñnansieradreguljär

framtidaderastäckaföroch LESSkolverkettillbelopp attavsatts
SOS-gratisdistributioninklusivepubliceringsansvaretförkostnader av

föredrogdiskussioneninledandevid denmyndighet att enNågon manangav
dockhardiskussionernafortsattaVidövenagandet. deplaneringstid införlängre

överflyttningförordarslagits fastmyndigheterberördasamtliga attfrån man
budgetårsskiñe.redan till nästa

ianvändskostnadslägeochpris-i detuttrycktaundantagDe år somutan
anslagsframställningen.
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material. Sammanfattningsvis innebär denna princip påläggatt påett
4,75 har gjorts ñrprocent samtliga berörda produkter i denna kategori.

Beräkning och fördelning anslagsposter för finansiera SCB:sattav
framtida ñrvaltningsuppgifter redovisas i Kapitel 5. Utgångspunkten för
detta är återstående belopp det vid anslagsframställningensenasteur som
äskades för de fyra berörda delprogrammen.
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förändratmedoch departementmyndighetertillFörslagTabell
beställaransvar

6.208ochKriminalrådetBrottsförebyggandeJustitie
rättsv.

1.058VarustatistikÖverstyrelsen civil bered-Försvar
skap

15.567hälsa,Socialtjänst,SocialstyrelsenSocial dödsorsa-sjukvård,
ker

210levnadslörh.BarnsBammombudsmannen
867VälfárdsbulletinSocialdepartementet

2.940Invest.Konjunkturinstitutet prognoserFinans
210TaxeringsutfallRiksrevisionsverket

1.965Offentlig sektorStatskontoret
14.533bygga.ochBoendeBoverket

1.700lönerStatligaarbetsgivarverkStatens
8.747HögskolahögskoleserviceforVerketUtbildnings
2.357Skolverket Lärarprognoser,

publicerin av
skolstatisti

419UtbildnstatårsbokUtbildningsdepartementet
3.675FiskestatistikFiskeriverketJordbruks
1.104SkogsstatistikSkogsstyrelsen

lOOPubliceringLES

1.281ArbetsskadorArbetarskyddsstyrelsenAråietsmark-
na s 5.013ArbetsmiljöArbetsmiljöinstittltet

1.451KulturkulturrådStatens mmKultur
575InvandringinvandrarverkStatens
210MassmediaKulturdepartementet

11.351energi,Företag,utvecklingsver-ochNärinNärings s nologimfoteTEKket
5.067MiljövårdnaturvårdsverkStatensMiljö- och

naturresurs 2.211be-Kemikalier,Kemikalieinspektionen
kämpningsm.

lingdiljö och naturr ur

statistik.5 utlagdtidigareförbeloppUtöver
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4.4 Upphandling statistiktjänsterav

All upphandling inom den statliga sektorn ska ske med beaktande affärs-av
mässighet och konkurrens. Upphandling statistiska tjänster ställer krav såvälav
på god statistisk och ämnesmässig kompetens upphandlingskompetens.som
Beställaren måste klart och entydigt kunna precisera innehållet i den produkt man
önskar levererad, ställning tillta produktegenskaperi offererad tjänst, samt
kunna granska kvalitet och övriga produktegenskaper på sakkunnigt sättett också
i efterhand. l det följande kort redovisning de reglerges en gäller enligtav som
Upphandlingslagen. l avsnittet därefter några allmänna synpunkter på hurges ett
avtal mellan beställare och leverantör kan ut.se

4.4.1 Regler för upphandling

Fram till EES-avtalets ikraftträdande har Upphandlingsförordningen reglerat
statliga myndigheters upphandling. Vissa myndigheter är också s.k. GATT-
myndigheter se SFS 1980:849. l och med Sverige denatt januaril 1994 går
med i EES ersätts Upphandlingsförordningen med Lagen offentligom upp-
handling SFS 1992:1528. Lagen omtryckt i SFS 1993:1468.

l Upphandlingslagen görs uppdelning mellan olika tjänster,en typer delsav
sådana för vilka upphandling inom hela EES-området skall ske denom
överskrider visst tröskelvärdeett f.n. tilluppgår 1,5 miljoner kronorsom ca
listas i bilagan till lagen, del A och dels övriga tjänster del B. Statistisk
verksamhet torde falla inom för övriga tjänster annan tjänst.ramen Detta
innebär det inte finnsatt något krav på beställarmyndighetema gá inomatt ut
hela EES-området och inbjuda till offertgivning. För bl.a. statistiktjänster
kommer därför kapitel iett 6 lagennytt gälla. l kapitelatt 6 regleras:

val upphandlingsförfarande,av-
förfrågningsunderlag och infordrande anbud,- av
krav leverantören,på-
prövning och antagande anbud, samtav-
dokumentation, underrättelser- m.m.

l princip kommer reglerna inte skilja sig nämnvärtatt från dem gälltsom
fram 1993.t.o.m. Det innebär i huvudfallet skaatt konkurrensupphandling
genomföras, s.k. förenklad upphandling. l vissa fall torde upphandlingslagens
regler inte behöva tillämpas, nämligen leverantören med hänsynom tilltagen
kompetens, kapacitet och möjligheter tillgång tillatt grunduppgifter för
statistiken är statlig myndighet. l sådana fallen annan kan alltså avtal slutas
direkt med leverantören något fonnbundetutan upphandlingsförfarande. Givetvis
skall även därvid kravet affärsmässighetpâ iakttas.
Om bestämmelserna i Upphandlingslagen inte följs har leverantör möjlighet att
föra talan i länsrätten och skadestândsersâttning.att Vidare kan leverantör som
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denunderdettagörapåfordraanbudmed attinkommaerbjuditsinte att
anbudstiden.gällande

viktentrycka på attsammanhangvill i dettaGenomförandekommittén av
självkost-den totalapåoch baseratkorrekt sättpåkalkyler görsjämförande ett
eventuellvidproducentutnyttjandemedfallet extern somisåvälnaden av

regi.produktion i egen
EES-inomkonkurrensutsatthetnågonovanstående är attSlutsatsen av

denstatistikproduktionenförinträda nyainte p.g.a.området kommer att
affärsmässighettrycket pådock allmäntSamtidigt ökar settUpphandlingslagen.

reglerna.detill följdoch konkurrens nyaav

avtalsutformningtillSkiss4.4.2

mellanavtalhurbelysanågot ettvärdedet attharKommittén ansett vara av
företagprivatellermyndighetstatligproducentochbeställarmyndighet extern

avtal. harBl.a.sådantipunktertillförslag ettföljandel detutformas.kan ges
forstatistikproduktionavseendeSCBochSkolverket avmellanavtalet

forlaga.tjänatkraft 1992iträddeSkolverksavtalet soms.k.detskolsektom som
tvåmed desamarbetedettafrånerfarenheterdiskuteratlöpandeharKommittén

partema.
vidredanavtalbindandeföreliggerupphandlingsförfarandet ettVid

utformningenaccept. innebärDettaoch attanbud avmellansamstämmighet
Beställarmyn-upphandlingen.förbetydelsecentralförfrågningsunderlaget är av

presumtivadetalji sådanprecisera detta attsigvinnläggamåste attdigheten om
kanefterfrågas. Detvadbildentydigochklarfårleverantörer somaven
däravtalsdokumentupprätta gemensamtocksålämpligt ettemellertid attvara

verifierandeviktigbl.a.hardokumentsådantEttvillkorsamtliga enanges.
funktion.

statistikensofficiellafrån dendetkommittén attAllmänt noterarsett
främjarförfarandesådantramavtal. Ettflerårigamedvärdefulltsynpunkt är

Samtidigttredjefortillgänglighetoch desskvalitetstatistikens man.otvivelaktigt
innebärstatistiken. Det attstatligai denflexibilitetentill ökareformensyftar att

förmåsteproducent utrymmeochbeställaremellanavtalsregleringen ge
påKravetförutsättningar.ändradeanpassningartillochmodifieringarsuccessiva
forellerdetaljeri allainte låsesavtaletförtalatorde ävenkostnadseffektivitet att

sigvinnläggerbeställarenviktigtockså omtidsperiod. Det är attlångmycketen
omöjligt bytabliskullefaktiskt attintedethandlingsfrihet rentsådan atten

standardnor-stipulera någrauppgiftambition eller6 attkommitténsinteärDet
naturligtvisform bestämsochinnehållAvtaletsavtalsreglering. avformer

vägledningenbartredovisningen är parternamed attSyftetsjälva. engeparterna
avtalsarbetet.ochupphandlings-för

rättsligavissanärvarande överför1993:607 DirutredningsärskildEn ser
avtal.myndighetersstatligaangåendefrågor
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producent eller initieraatt upphandlingsförfarandeett nytt så skulle visa sigom
ändamålsenligt.

l många fall torde lämplig balansgång mellanen ovanståendebåda Önskemål
tala för modell där flerårigt kanskeett fören treårsperiod ramavtal tecknas.en
Till detta knyts sedan årliga produktionsavtal där innehåll, tidsramar, fakturabe-
lopp fixeras i detalj. Enm.m. sådan lösning börmera kunna erbjuda acceptabel
långsiktighet och planeringsmöjlighet för bådage samtidigtparter, sommöjligheterna till flexibilitet behålls.

Vid upprättande avtal kan följandeett punkterav avtalsrubriker tjäna som
vägledning.

Avtalets bakgrund
Parter
Tillåmplighet
Avtalets omfattning
Avtalstid
Priser
Leverans
Kvalitetsdeklarationer
Betalningsvillkor
Immateriella rättigheter
Offentlighet, sekretess och datalagstiftning
samarbetsformer, uppföljning avtaletav
Förseningar
Ansvar vid fel och brister
Reklamation
Skadestånd
Befrielsegrunder, force majeure
Uppsägning
Förtida uppsägning, hävning
Överlåtelse avtalav
Tvister
Partemas Underskrifter

I följandedet kommenteras kort några de ovanståendepunkterna. Enav mer
systematisk genomgång i Bilaga 6.ges

Punkt 4 utgör central del avtalet. Här kan det,en i enlighetav med vad som
lämpligtsagts iovan, ramavtaletvara att omfattningen i relativt över-ange

gripande anknutnatermer till innehållet i den officiella statistiken. Om-
fattningen preciseras sedan i detalj, med uppräkning variabler, redovisnings-av
nivâer, presentationsformer, kvalitetskrav, dokumentation i årligtettm.m.,
produktionsavtal.

8 Den översiktligamest nivån utgörs de indelningar i Bilagaav 5som angesofficiell statistik. I den mån det bedöms befogat ytterligareatt precisera
innehållet i ramavtal kanett också referens till tidigare resultatpublikationerges
inom området, respektive till aktuella produktbeskrivningar för statistiken i fråga.
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kvalitetvilkenocksåinnehållsfrågor somutöverviktigt angeDet är att rena
förSCBgjortskvalitetsbegreppetstrukturering avuppfyllas. Den somska av

härvid tjänastatistiken kanofficielladen somanvändning inomallmän
punkt 8.igöraskankvalitetsaspekterPreciseringvägledning. av

leveransvillkorövrigaprisuppgift ochinnehållaskallleverantörfrånOffert
pånormaltPrisuppgifter bör ettförfrågningsunderlaget. angesmotsvararsom
factodetill vadställningförledningbeställaren att ta somdesättsådant att ger

underlagtilläggstjänster. Dettatillledakanoch vadi offerteninkluderas som
avtaletuppdraget. lförkostnadsnivåeralternativabedömakunnaförbehövs att

viktigtdetKommittén attpriset.överenskomnafaktisktdet ansersedananges
fullföljandeför uppdragetskostnadersamtliga anges.

producent.ochbeställaremellanrelationernapräglaskallAffärsmässighet
detdetalji sådanutformas attskaförfrågningsunderlagetKommittén attanser

alternativ ärtill vilketställningskall gå somofferterlämnade att tadirekt ur
ändamålsenligt krävaattknappastdäremotkonkurrenskraftigt. Det ärmest

frimåsteLeverantörproduktionsmoment.enstakai varaoffertenuppdelning av
förutsättninglämpliga under attbedömsproduktionsmetoderanvända de somatt

beställarenförbehovNågotupprätthålls.statistikenproduceradedenpåkraven
frånkalkylunderlagellerkostnadsnedbrytningarkompletterandekrävaatt

föreligga.interegel hellerbörleverantörerpresumtiva som
avtaletsförtidpunkterfonn,vadleveransvillkorenpunkt 7l avseranges

vidtill denleveransviktigtdetsammanhang är attnoteradettaIfullgörande, etc.
material. l denspecificeradevissaförskeskalldatabasservicenföreslagnaSCB

regleras.ocksådelbör dennaunderlagsådanaberöravtaletmån
tillrättigheterregleraochklarlägga parternasförväsentligärPunkt 10 att

rättenliksom attinklusive datorprogram,underlag,material ochframtaget
uppdraget.förinomframtagitsuppgiftervidareanvända ramensom

frågorrörandemellansamrådför parterna omformernaregleraspunkt 12l
ocksåkanDetleverantider,kvalitet,och varaforminnehåll,produktens m.m.

tillämpning ochavtaletsföljerkontaktpersonersärskildalämpligt uppsomatt utse
i detta.ändringarerforderligaföreslåkansom

inteleverantörenfördelasskallhurreglerasoch 14 ansvaretpunkt 13 oml
kraven.avtaladeuppfylla delyckas

förslag harkommitténsenligtbeställarmyndighetvarjebörDet attnoteras
innebärpublicering. Detutveckling ochkvalitet,innehåll,statistikensföransvar

kanproducentenmedtill avtalethänvisningmedintebeställarmyndighetenatt
be-måstemed leverantörernaavtalenGenomsig dettafrånskriva ansvar.
dettilllevade kansigtillförsäkradärför att uppställarmyndighetema noga

framhållitsinledningsvisstatistiken. Somofficielladenförde harsomansvar
beställannyn-hosupphandlingskompetenskrav påställadettakommer storaatt

dighetema.
mellanuppnåskonkurrensneutralitet kanviktigtdetKommittén attanser

myndighetstatligvidproduktionregi,statistiken iproduktion annanegenav

lntegritetsskyddskom-behandlassammanhang9 i dettafrågorrättsligaVissa av
i datalagensäganderättfrågaiavtaletutformningenfaktiskamittén. Den omav

till.framkommitté kommervad dennaavhängigtdärförblirmening m.m.
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respektive utnyttjande privat företag Rörproduktionen.av Kommittén inoterar
detta sammanhang reglernaatt uppgiltsskyldighet myndigheternaom emellan kan
innebära vissa särskilda komplikationer i fråga upphandling mellan tvåom

Äganderättsfrågornatillstatliga myndigheter. upprättade datorprogram kanm.m.
också behöva klarläggas. Detta är emellertid frågor bedöms ligga utanförsom
Genomförandekommitténs uppdrag. De är generell karaktär och berörav mera
all form upphandling med statlig myndighetav aktör.en som

4.5 Användning dataunderlag för officiellav
statistik

En del denstor nuvarande officiella statistikenav bygger samutnyttjande av
administrativa grundmaterial. Som framgick genomgången statistikprorav av
duktion vid SCB Avsnitt 2.1 och Bilaga 2 används administrativa källor
åtminstone delvis i mycket del denstoren nuvarande produktionen.av För ca.
10 de reguljäraprocent produkternaav används vidare än statistikkälla.mer enÄven för övriga myndigheter idag producerar officiell statistiksom gäller att
primära datakällor från olika håll ofta behöver kombineras för uppnåatt en
kostnadseffektiv statistikproduktion. I vissa fall förekommer också utbyte mellan
myndigheter uppgifter statistikregisterav förur kunnarena framatt denta
officiella statistiken.

Datainspektionen DI tillstånd for de sambearbetningarger sker i syftesom
producera denatt officiella statistiken. För sådana sambearluetningar krävssom

regelmässigt och kan förutses redan vid upprättandet statistikregisterett söksav
tillstånd för detta i samband med ansökan upprätta registretatt i fråga.om Totalt
utnyttjas 20-talett personregister i datalagens mening vid SCB för sådana
sambearbetningar. Mest frekvent underlag för produktionsom officiellav
statistik förekommer registret över Rikets totala befolkning RTB. Andra ofla
utnyttjade register inkluderar Inkomst och lörmögenhetsregistret loF, Centrala
företags- och arhetsställeregistret CFAR Utrikeshandelsstatistikenssamt
register.

Som framgick diskussioncni Kapitel 2 utnyttjasav externa lataregister vid
produktion officiell statistik såväl förav identifieraatt aktuell fören ram
undersökningen, for påföra variabler,attsom förbättra de statistiska be-
räkningarna och för kvalitetskontroll statistiken. Genom den föreslagnaav
decentraliseringen beställaransvaret kommer några iav detta sammanhangviktiga
register fortsättningsvisatt tillhöra statistikområden med beställaransvariga
utanför SCB.

Utöver regelmässiga sambearbetningar för löpande produktion officiellav
statistik behöver också samkörningar göras i samband med vidareanvändning av
den officiella statistiken och dess underlag. Ett lOO-tal sådana samkömingar
genomförs vid SCB årligen. För göra sådanaatt används förenklatettnu
ansökningsförfarande. Ytterligare aspekter på detta berörs i Avsnitt 5.6 där
frågor för centrala databaserom behandlas,ansvar Kommittén attanser
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statistikproduktion måstekostnadseffektivrationell ochförförutsättningarna
därförDet ärmodellen.decentraliseradeförslagnai denocksåsäkerställas
sigvinnläggerstatistikmyndigheterbeställaransvarigaallaviktigt omsärskilt att

statistikproduktion,rationelluppnåi syftesamutnyttjandemöjliggöra att enatt
integritetsskydd.fullgottförinomallt ettramen

Integritets-behandlassamutnyttjandetförförutsättningarnarättsligaDe av
skyddskommittén.

beställarmyndigheterdirektiv tillSärskilda4.6

uppgiftbedömningkommitténsenligtstatistik ärofficiellför enBeställaransvar
Kommitténinstniktion.myndighetensframgåden bördignitetsådan att avav

följandeläggsfår beställaranswrmyndighetersamtligafördärförföreslår att som
fråga:imyndigheteninstruktion förmedförordningenin iformulering

y-ømrádetavseendestatistiken0177012110denförx-myndigheten svarar
statistikenojicielladen1992:889stadganden lagimedenligheti om

statistiken.ojicielladen1992:1668förordningoch om

statistikofficiellför vissbeställaransvaretmyndighetmedsambandl att ges
särskildainkluderamotiveratbedömningkommitténs attenligtkan det vara
riktlinjerallmännaFöljanderegleringsbrev.myndighetensibestämmelser mera

skallv-statistikenframtagningi vidinkludera:ändamålsenligabedöms att av
statistikan-iibeaktas,andra sektorerinominformation ocksåsådanbehoven av

iinnehålletändringinnan beslutskall hörassektorn tasutanförvändare avom
utnyttjakunnamöjligheteranvändaresÖvrigaiii attstatistiken,officielladen

syfte uppnåiv isärskilt beaktas,skall attvidareanalysför enuppgifter egen
samutnyttjabehovenochmöjligheterna attstatistikproduktion skallrationell

utgångspunkterformuleradeallmäntdessaUtöverprimäruppgitter beaktas. mera
preciseradeinkluderaocksåområdenför vissaanledningfinnasdet merakan att

förbeställaransxaretfall därrollfördelningen i de ettvadstadganden, t.ex. avser
myndigheter.fleradelats påområdestörre upp

folk-delförendast2° KulturrådetExempel här är avenansvarart.ex. som
förområdet, liksomhelastatistiken överförföreslåsändåbildningen, svaramen

avseendestatistikframbiblioteketKungligadärbiblioteksstatistiken tar
forskningsbiblioteken.
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framtidaSCB:s5

förvaltningsuppgifter

förhuvuddragomfattar iförvaltningsuppgifternuvarandeSCB:s ansvar
statistiksa-internationellnationell ochstatistik SOS,officiellaSveriges

internationellatillrapporteringochkontaktverksamhetmordning, organ,
statistisktarkivuppgifterochupplysningstjänst gemensamtsamtbibliotek,

tilluppgåendemedelverket äskatuppgifter hardessametodarbete. För
199495. Fyraför budgetåretkronormiljoner64.6beloppett av

uppgårbeloppetuppgifter.för dessa Avdefinieradefinnsdelprogram
miljonertill 30.2informationochstatistikservicefördelprogrammet

ibl.a. dokumenteratbakgrundmaterialetenligtinnefattarDetkronor.
bliföreslåsdessauppgifter. NågraolikaflertalS96-rapporten ett av

inklusive sådanastatistikprodukterreguljärasamtligafördelade på som
föregåendeibestållaransvaretpreciseringenenligtpå SCBligger kvar av

metodanslagetavseende199495medel föråskadekapitel. SCBAv
enligt Avsnitt 4.3föreslåsdessaFleramiljoner kronor.till 31uppgår av

delpro-övrigaDe tvâstatistikproduktionen.reguljäradenfördelade på
EGEU-sam-uppgiftslärrmarfrágorDataskydd och samtärgrammen

arbete.
framtidai SCB:sskall inkluderasföljandeKommittén föreslår att

förvaltningsuppgifter:

bevakning SOS,ochsamordning av-

statistikservice,information och-

nomenklaturfrågor, etc.,standarder,statistiksamordningnationell-

statistiksamarbete,internationellt-

metodutveckling,grundläggande samt-

databasservice.centrala databaserföransvar-

följandekommitténföreslåruppgifterutföra dessa attFör att
eftererhållnaärtillgängliga beloppengörsanslagsmedel Tabell 2

enligtäskade beloppförinomomprioriteringochomgruppering nuramen
inte ändrats.harTotalbeloppetfastslagit ovan.kommitténprinciperde
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Tabell Preliminära budgetbelopp för SCB:s Förvaltnings-
uppgifter 199495

Samordning SOSav 5.800

Information och statistikservice 17.000

Nationell statistiksamordning 5. 500

Internationellt samarbete 3.500

Grundläggande metodutveckling 7.745

Databassservice 8 200

I de följande avsnitten diskuteras vad enligt kommitténssom
uppfattning bör ingå i SCB:s framtida förvaltningsuppgifter. Redovis-
ningen är upplagd med avsnitt för varjeett område enligt ovan.

5.1 Samordning och bevakning systemetav
Sveriges officiella statistik

SCB har enligt paragraferna 8 och 9 i förordningen 1992: 1668 denom
officiella statistiken för utfärda föreskrifteratt över hur be-ansvar
ställarmyndigheterna ska göra den officiella statistiken allmänt tillgänglig
och publicera statistikresultaten i serien Sveriges officiella statistik.

Enligt kommitténs bedömning måste denna samordnande roll
bibehållas och innebära SCB skall haatt samlande förett helaansvar
SOS-systemet. Innebörden detta framgår Avsnitt 5. Kommitténav av

reglerna böratt så enkla och entydigaanser möjligt. SCB skallvara som
i detta sammanhang särskilt beakta tredje intresse för denparts officiella
statistiken och dess underlag, bevaka statistikenssamt oväld bibehålls.att

De allmänna principerna och bedömningama för produktion och
publicering SOS Genomñrandekommittén föreslår redovisadesav som
i Kapitel 3. detI följande preciseras ytterligare samarbetsrollema mellan
respektive beställarmyndighet och SCB. Det är viktigt att notera att en

utgångspunktema för decentraliseringen beställaransvaretav är ökaattav
flexibiliteten och huvudanvåndarnas faktiska möjligheter till påverkan
den officiella statistiken. Det innebär varje beställarmyndighet,att inom
de generella statistikförordningen och SCB:s kommanderamar som
föreskrifter i frågan självständigt har välja formernaatt föranger,
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statistiska resultaten.publiceringen deproduktionen och av
budgetbelopp 5.8Genomförandekommittén föreslår påatt ett

uppgift nationell samord-förmiljoner kronor skall avsättas SCB:s som
högreför 199495. belopp är någotoch övervakare SOS år Dettaavnare

Ökningenanslagsframställning. skalläskats ivad SCB:sän ses somsom
bevakninguppfattning samordning ochför kommitténsuttryck attett av

förmedföra ökande kostnaderform kommeri dessSOS attsystemet nya
SCB.

dokumentation SOSPublicering och5.1.1 av

officiella statistiksjälvständigt för denbeställarmyndighetVarje attsvarar
enligti SOS-serien. kan,ansvarig för publiceras Dettaärsom man

traditionella trycktai Kapitel ske såväl i formresonemanget av
skallStatistikproduktionens resultatADB-media.publikationer påsom

Beställarmyndighet kantillgängliga SOS-serien.odelat ihelt och göras
kommenterande skrifterför också publiceravälja inom SOSatt ramen

intesitt sammanhang. ska SOSsiffermaterialen in i Däremotdär sätts
eller den måndebattinlägg, värderande kommentarer analyser. Iinnehålla

baseradmarknadsstyrd publiceringpublikationer, och övrigsådana mera
i särskild ordningefterfrågas, får de såsomSOS-data,på utges

ändamålsenligt.beställarmyndighet finnerrespektive
uppgifterna iväljer enbart SOSbeställarmyndigheten göraDå att

standardiserade format och ADB-ADB-läsbar formtillgängliga i måste
kunnauppgifterna direkt skallutnyttjas. innebärDetta attsystem

finns vidvidareutnyttjas via de ADB-hjälpmedelåtersökas och som
länsbiblioteken.och högskolebibliotek viduniversitets- samt

indelning ieventuellbeställarmyndighet bestämmer självVarje om
underindelalämpligtinom serien det bedömsdelgrupper SOS. Om att

sinbeställarmyndighet skapa och utformapublikationema kan respektive
sinvarje departement sköterdelserie motsvarande sättpå som nuegen

publikationsserienför SOS begränsasdel SOU-serien. SCB:s ansvarav
enhetliganvändningenutfärda föreskrifter förtill rollen att av en

uppgifter tidigare volymer, referenservilkalogotype, omgemensamma
uppgifternai varje SOS-publikation, hurskall finnasm.m. samtsom

kvalitetsdeklareras.skall
viktigt produktbe-i Avsnitt år det ävenpoängterades 3.2Som att

statistikendokumentationundersökningsuppläggning ochskrivningar, av
inomallmänt tillgängligafråga metadata hålls jour och görsi allmän ä

årligenförstatistikprodukter SCB harFör deSOS. ansvaret tasnusom
fortsättningsvisfram. Statistiska centralbyrån skallproduktbeskrivningen

produktbeskrivningarrespektive beställarmyndighet frambevaka taratt
framtidaskiss till innehåll i denalla produkter ingår i SOS. Enför som
tillseBilaga skall vidareproduktbeskrivningen i SCB attanges

itillgängliga och lätt sökbaraproduktbeskrivningama allmänt ärgörs
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SOS-systemet.
Dokumentation SOS-statistiken skall uppfylla de krav pâav

enhetlighet och lättillgänglighet SCB fastställer. Det ingår i SCB:ssom
förvaltningsansvar vid behov utfärda föreskrifteratt och allmänna råd för
detta och bevaka god kvalitet upprätthålls iatt detta hänseende. Den vid
SCB utformade modellen för dokumentation statistiska undersökningarav
SCB-DOK prövas inom centralbyrån kan härvid utgöra bassom nu en
för samordningsarbetet. Internationella strävanden utforma enhetligaatt

ñr dokumentation och klassificeringsystem statistiska material skallav
följas.nära Kommittén det viktigt uppnå så god internationellattanser

harmonisering möjligt också inom detta område. På så sätt förbättrassom
möjligheterna till internationell jämförbarhet och skapas förutsättningar

brett och aktivtatt samutnyttja siffermaterial. Kvalitetsdeklaratio-mera
SOS-statistiken skall följa de riktlinjer SCB utfärdar. Härnema av som

torde SCB:s nyligen beslutade kvalitetspolicy och pågående arbete med
Meddelande i samordningsafrågorett angående kvalitetsredovisning

kunna tjäna hjälp.som
SCB årligen fram publiceringsplantar för Sveriges officiellaen

statistik för verkets produktion. Kommitténsamt detta arbeteattanser
skall fortsätta i sådan form all statistikatt publiceraen attsom man avser
inom för finnsSOS förtecknad redan vid ingången detramen av nya
kalenderåret. Iden mån större förändringar inträffar under året skall SCB

få infomiation detta ochsnarast göra ändringarna i fråga allmäntom
tillgängliga. Efter kalenderårets slut förtecknas alla SOS publikationer i

ackumulerad lista. Hittills har sådan under beteckningenen getts uten
Årets tryck.

SCB skall vidare vid behov utfärda föreskrifter och allmänna râd i
syfte göra beställarmyndighetemasatt underlagsmaterial till SOS
tillgängligt på sådant sätt tredje användningatt underlättas.parts
Respektive beställarmyndighet själv för sektorspecifikaattsvarar
uppgifter och databaser görs tillgängliga för vidareanvändning tredjeav

För sådana materialpart. är sektorsövergripande karaktär sesom av
Avsnitt 5.6 sköter SCB denna uppgift inom för sin framtidaramen
databasservice.

Gratisdistribution publikationer och uppgifter på ADB-mediaav
inom för den officiella statistiken skall ske på motsvarande sättramen

tillämpas SCB detta innebär knappt 70 mottagare. SCB:ssom nu av
bibliotek skall vidare erhålla gratisexemplar materialet för utnyttjasattav
i bytesverksamhet detta för kunna hålla väl täckandeatt och allmäntett
tillgängligt statistikbibliotek, Avsnitt 5.2.se

Samlingspublikationema Statistisk årsbok och Allmän månadsstatistik
SCB. De utgör enligt kommitténutges viktiga instrument förav att ge

användare tillgång till breda statistiska beskrivningar och ofta efterfrågade
siffror. Detta arbete skall därför enligt kommittén även fortsättningsvis
ligga Statistiska centralbyrån. Vidare SCB, berörtsansvarar som

för produktbeskrivningar, publiceringsplaneratt och Meddelandenovan,
i samordningsfrågor berör Sveriges officiella statistik publiceras ochsom

allmäntgörs tillgängliga.
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innehåll, kvalitettillgänglighet ochBevakning5.1.2 av

uppfyllerofficiella statistikenbevaka denskall löpandeSCB att an-
sammanhang verket beaktadetta börgrundläggande krav. Ivändarnas

tillgänglighet. Förkvalitet ochoch form, statistikensinnehållsåväl som
föreskriftervid behov utfärdauppgift skall SCBkunna fullgöra dennaatt

statistik.kvalitetsdeklaration all officielldokumentation ochför av
i detaljmeningsfullt försökaenligt kommittén inteDet är attatt

Innehåll ochminimikraven SOS.skall ingå i påprecisera vad som
be-i dialog mellanlöpande bestämmasutfomining bör i stället en

nuvarandeanvändare.statistikens övriga Denställarmyndigheten och
listanstatistik framgår överSveriges officiellaomfattningen avav

utgjortomfattning harDennai Bilaga i Delrapport 2.produkter 4
budgetbe-och beräkningbeställaransvaretför fördelninggrunden avav

myndighet.tillföras respektivelopp att
uppmärksammadblir påuppmärksammar ellerden SCBI mån

elleranvändbarhetofficiella statistiken dessbrister i densådana att
påtala situationenskall verket i första handanvändning försämrasfaktiska

tilländring inte kommerbeställaransvariga myndigheten. Omför den
regeringskansliet.föra frågan tillkanstånd SCB upp

få tillgångstatistikkvalitet möjlighetensärskild aspekt utgörpåEn att
efter period detid möjligt dentill siffermaterial så kort avser.som

användare. Be-viktigt föraktualitet i SOS är mångaSnabbhet och
statistik för vilkendröjsmålställarmyndighetema skall därför görautan

Äventillgänglig. dennaobservationsregister tagits fram allmäntslutliga
allmänintresset för SOSroll bevakareuppgift ligger inom SCB:s som av

följalöpandeatt upp.
utveckladeskall det vid SCBkvalitetsdeklaration statistikenVid av

beställarmyndighetemautnyttjas. innebärvida kvalitetsbegreppet Det att
ochsåväl statistikens relevansinformation avseendeskall användarnage

tillgänglighet.tillförlitlighet desssom

beställarmyndigheterservice till5.1.3 Allmän

myndigheter, deGenomförandekommittén föreslår 16 utöveratt som nu
inlednings-för officiell statistik. Såvälskall fåhar sådant ansvaransvar,

behövabeställarmyndigheterlitet längre sikt torde dessavis på nyasom
publiceringtill produktion ochmed frågor i anslutningråd och hjälp av

allmän in-för sin förvaltningsrollskall inomSOS. SCB geramen
service i dessa frågor.formation och

iinformationSOS-myndighetema omfattar, utövertillServicen rena
hjälp medförra avsnittet, ocksåpubliceringsfrågor berördes isom

enhetligaanvändningkvalitetsbeskrivningar ochdokumentation, av
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standarder.
För på effektivt sätt bistå beställarmyndighetemaatt ett med service

kan det lämpligt SCB inbjuder alla myndigheteratt har SOS-vara som
ingå i samarbetsgruppatt där dessa frågor diskuteras. I denansvar en

beställarmyndighetmån efterfrågar tekniskt orienterad hjälp ellermera
specialiserad service får detta ske inom för SCB:s uppdragsverk-ramen
samhet, Kapitel 7.se

5.1.4 Förändringsbehov sektorsövergripande karaktärav

Efter samråd med övriga intressenter beställarmyndigheten föransvarar
behovet förändringar iatt statistiken inom respektive sektor till-av

fredställs.
Den allmänna samhällsutvecklingen är mycket snabb och accentuerar

löpande behov eller kraftigt förändrad statistik. En del dessaav ny av
behov är sektorsövergripande till sin karaktär.

SCB kommer, inom för SOS-rollen, med säkerhet löpandeattramen
få synpunkter på sådana statistikbehov kan falla mellan olika sektors-som
myndigheters roller. Kraven på eller förändrad statistik torde underny
de närmaste åren särskilt starka från EGEU. SCB skall förvara ansvara

dessa frågor handatt och kanaliserastas vidare. Uppgiften kanom
innebära kontakta och eventuelltatt samordna berörda beställarmyndig-
heter i syfte utreda förutsättningarnaatt förgemensamt statistikpro-ny
duktion. Vissa behov kan visa sig den karaktären SCBnya attvara av
efter utredning bör kontakt med regeringskanslietta för där få prövatatt
förutsättningarna för statistikproduktion. Andra behov, slutligen, tordeny
falla direkt inom för SCB:s framtida beställaransvar. l dessa fallramen
skall viaSCB vederbörliga användarkontakter pröva styrkan i kraven på

statistikproduktion. Om behoven bedöms särskilt angelägna kanny SCB
inkludera dessa i sina budgetäskanden. Dessa skall då vägas övrigamot
medelsbehov för verksamhetens bedrivande.

Om det visar sig de nytillkomna statistikkravenatt inte kan till-
godoses med officiell statistik, ändå är starka och användarna ärny men
villiga betala för statistiken i fråga, kan SCB pröva utföra arbetetatt
inom för sin uppdragsverksamhet, Avsnitt 7.2.ramen se

På motsvarande sätt generella statistikbehov,sagtssom ovan om nya
ligger det i varje beställarmyndighets ompröva behovet denattansvar av
nuvarande statistikproduktionen. För sådan statistik användarbehovensom
minskar, kan nedläggning eller bantning bli aktuell i syfte skapaatt

till statistik eller för andra behov inom myndighetensresurser annan
verksamhetsområde.
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statistikservice5.2 Information och

statistikserviceinformation ochuppgifter avseendeI framtiden bör SCB:s
upplysningstjänst.omfatta bibliotek, arkiv ochenligt kommittén primärt

enligt sina direktiv klarläggasammanhang kommitténdetta harl att
förvaltningsan-verksamhet skall finansieras medmellan dengränsen som

infonnationsverk-räknas till uppdragsfinansieradslaget och vad börsom
primärtkommittén roll ärsamhet. allmän princip SCB:sSom attanser

fram inomofficiell statistikinformation vilken tasatt somge om
beställaransvarigfinns tillgå och ärområdet, den att vem somvar

förvaltnings-inte inom för sinmyndighet. skall SCBDäremot ramen
statistik.och tolkningshjälp till förekommandefunktion kommentarerge

beställaransvarig myndighettidigare konstaterats skall respektiveSom
i fråga och hjälpaför informera statistikenockså ha ansvaret att om

densamma. fråga berörsupplysningar kring Dennaanvändare med
ytterligare i Avsnitt 5.2.2.något

199495anvisas miljoner kronor förKommittén föreslår SCB 17att
för information och statistikservice.avseende uppgifter inom ramen

statistikbibliotek5.2.1 nationelltEtt

nationellstatistikbibliotek central och synnerligen viktigSCB:s utgör en
svensk, utländsk och internationell statistik.för information omresurs

Årligen biblioteket Biblioteket ärbesöks än 4 000 personer.av mer
statistiklit-samtidigt förvaltningsbibliotek för SCB:s personal. Utöver ren

författningstryck,därför också samlingar med statligt tryckfinnsteratur
referenssamlingar. Uppbyggnadendepartementsserier ochSOU, mm av

bytesverksamheten började redan 1800-talet. Detsamlingarna och på
historiskt statistiskt material.innebär bibliotek innehåller uniktSCB:satt

vid de statistiska centralbyråema i Danmark, Finland,Biblioteken
och Sverige samarbetar för fungeraNorge att som en gemensam resurs

servicen. Enligt mellan dessaoch allmänt kunna stärka överenskommelse
år information frånbibliotek har särskilt statistiskSCB ett ansvar

och vissa OECD-länder.Afrika, Mellanöstern
huruvida bli ansvarsbibliotekfinns skäl pröva SCB börDet att s.

statistik i Sverige. all officiell statistik bör SCB också hållaför Utöver
central statistik från andra offentligaövrig statlig statistik och organ.

fortsättningen finnas tillgång till statistisk metod-Vidare bör det iäven

2 beställaransvaret för ska verket, págäller sådan statistik SCB harVad som
beställaransvariga myndigheter, fullt förmotsvarande för övrigasätt utsvarasom

statistiken och användning.upplysningar kring dess

3 l4-0I3l
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litteratur, svenska och internationella tidskrifter referenslitte-samt annan
inom området.ratur

Traditionellt har SCB:s bibliotek erhållit del nyförvärvenstoren av
via bilaterala byten. En allt större del förvärven till biblioteket frånav
svenska källor sker köp. SCB har emellertid fortfarandenumera genom
regelrätta byten med omkring bytespartner400 i närmare 150 länder och

50-tal internationella organisationer.ett Rapporter från dessa gårorgan
endast undantagsvis köpa, kan vanligen enbart förvärvasatt utan på
bytesbasis. Det i sin innebär förSCB kunna fortsättatur dennaatt att
synnerligen betydelsefulla bytesverksamhet måste ha tillgång till exemplar

all officiell statistik. För detta ändamål föreslår kommittén, enligtav
i Avsnitt 3.2, SCB:s bibliotek erhållerresonemanget gratisexemplaratt

SOS-materialet från samtliga beställarmyndigheter för utnyttjas iav att
bytesverksamheten. Antalet exemplar behövs i detta sammanhangsom
varierar från produkt till produkt mellan och1 65 förexemplar sådana
områden där beställaransvaret SCB22.föreslås läggas frånut

Den ordinarie biblioteksverksamheten bör enligt kommittén även
fortsättningsvis gratis för nyttjama och integrerad delvara ses som en av

för tredje skall få tillgånggod tillansvaret att såväl officiell statistikpart
Övrig statlig statistik. Tilläggstjänster vid biblioteket kopiering,som

informationssökning är avgiftsbelagdam.m. i enlighet med denu
principer BIBSAM Kungliga bibliotekets sekretariat för nationellsom
planering och samordning tagit fram.

Internationell statistik utgör sårkilt viktigt område för SCB:sett
bibliotek. Utländsk och internationell statistik finns idag samlad för breda
samhällsområden endast fåtalpå platser i Sverige. Behovetett attav
tillgång till internationell jämförande statistik torde bli alltmera viktigt
framöver. skallSCB enligt kommittén ha särskilt härvidlag.ett ansvar
Detta gäller dels inom för den allmänna databasservicen,ramen se
Avsnitt 5.6 nedan, dels generellt också i det biblioteket.öppnamera
Central internationell och utländsk statistik skall därför finnas i SCB:s
bibliotek och ingå i den service upplysningstjänsten till tjänststårsom
med. Det kan därför finnas skäl pröva SCB bör bli statistik-att om
bibliotek inom för EES-avtalet s.k. European Documentationramen
Center statistikområdet.på

5.2.2 Upplysningstjänst

SCB för allmän upplysningstjänst avseende den statligaansvarar en
statistiken. Den skall i framtiden inriktas informationpå vilkenatt ge om
statistik finns, den fågår på snabba påatt tag samtsom var svar rena

n För några titlar SCB fortsättningsvisäven föreslås för behövsansvaretsom
avsevärt större antal bytescxemplar.ett
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eller tolk-innehållskaraktärfrågordet gällerfaktauppgifter. När av
respektive be-statistikensiffrorna iningarförklaringar till svarar

därför de områdeninnebärför funktion. Detställannyndighet denna att
vadupplysningockså kunnabeställaransvaret skall SCBharSCB omge

de tagits fram,för hursiffrorna står etc.
beräkningarna ienligtupplysningstjänst harBudgeten för SCB:s

upplysnings-produktspecifikavis denkrympts på såDelrapport 2 att rena
produktbudget. gjorts förharDettain i respektiveverksamheten lagts

viaskall finansierasservicemellan denmarkeraklart gränsenatt som
integreradbör utgörasådana funktionerförvaltningsanslaget och ensom

officiella statistik.för sinbeställarmyndighetsrespektivedel ansvarav
utförs ocksåupplysningstjänsten på SCBnuvarandeVid den en om-
informationsservice.avgiftsbelagdi formuppdragsverksamhetfattande av

dennasynpunkter pålägga någraingen anledningKommittén har att
villigafortsättningsvis åranvändare ävenden mån attverksamhet. I

medi linje SCB:sligger detta välinfomiationsserviceför särskildbetala
Kapitel 7.ytterligare idiskuterasuppgifter frågor någotframtida dessa

arkivfrågorRegister- och5.2.3

myndighetsdel, delscentralomfattar delsArkivfunktionen vid SCB enen
enskildamaterial berörarkivhållningdirektdel somavsom avser

arkiv-förKalkylmässigt har anslagetprodukter.statistikområden och
delats mellanredovisas i Delrapport 2beräkningenfunktionen vid som

uppgiften utlagt påäruppgifter. Belopp för dendessa två senare
förra kvar inom SCB:sför den ärprodukt, medan beloppenrespektive

förvaltningsuppgifter.
arkivmaterial i formomfattande historisktförSCB ett avansvarar nu

PrincipenADB-media.o.dyl. data påblankettersåväl primärdata på som,
det finnshistoriskt materialbehåller sådantSCB enbartär att som

få tillgång till. Materialkunnaanvändarintressenavsevärda att somav
Riksarkivetnormalt efter tillutnyttjas överlämnas åraktivtinte längre tre

principer.överenskomnaenligt
svårigheter utnyttja datama-i Bilaga harEnligt genomgången 8 att

Riksarkivet och påpekatstillöverlämnatsterial gång noterats avsom en
kontaktade forskare.

73 organisationinterna börhur SCB:sKommittén har inga synpunkter på
emellertid finansierings- ochuppgift liggeri hänseende. Dennautformas detta

statistikområde skall därför intefor respektive ochinnehållsmässigt inom ramen
förvaltningsanslaget.finansieras via

24 Riksarkivet fram för någottill behövermaterial överlämnatsOm tassom
UngefärDatainspektionen.efter beslutvid kan det återanvändasändamål SCB av

årligen.behandlassådana ärenden75
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Kommittén det naturligt arkivansvaret för sådant primärmaterialattanser
är hänförbart till statistik för vilket bestållaransvaret läggs frånsom ut

SCB, och SCB inte fortsättningsvis kommer för produktionenatt svara
skall ligga på respektive beställarmyndighet. Det betyderav, att

eventuellt historiskt arkivmaterial för dessa produkter också normalt bör
övergå till beställarmyndigheten i fråga, det inte ska överlämnasom
direkt till Riksarkivet.

Integritetsskyddsutredningen i sitt slutbetänkande behandlaattavser
arkiv- och gallringsfrågor. Kommittéema har inte haft särskiltnågot
samråd i denna fråga.

5.3 Nationell statistiksamordning

Uppgifterna inom för nationell statistiksamordning omfattarramen ansvar
för nomenklaturer ochatt statistiska standarder införs ochgemensamma
används i statistikproduktionen. Det innebär vidare för vissett ansvar
övrig samordning är väsentlig för god användaranpassning ochattsom en
jämförbarhet i statistiken skall kunna erhållas, liksom för kunna uppnåatt
kostnadseffektivitet i statistikproduktionen.

Enligt Delrapport föreslås2 budget på 5,5 miljoner kronoren
avsättas för dessa frågor 199495.år Det är ökning jämfört med vaden
Statistiska centralbyrån budgeterat i sina anslagsäskanden. Denna
markering från kommitténs sida är uttryck för betydelsen nationellett av
statistiksamordning följer den ökande decentraliseringsom av av
beställaransvaret föreslås.som

5.3.1 Gemensamma nomenklaturer och statistiska
standarder

SCB skall för sådana nomenklaturfrågor och centrala standarderansvara
för klassifikationer och indelningar griper över flera statistikom-som
råden. Med nomenklatur enhetliga begrepp ochgemensam menas
definitioner gör det möjligt beskriva också jämföra ochattsom men

uppgifter inom statistikomrâde, kombineraettaggregera samt att
uppgifter från olika områden. Med statistiska standarder standarderavses
för bl.a. klassifikationer, val redovisningsnivåer, kvalitets-samt av
redovisning mm.

Exempel på onuådesövergripande standarder är svensk närings-
grensindelning SNI, yrkesklassiñkationer, åldersindelningar m.m.
Vidare kommer SCB ha direktadet för standardfrågomaatt ansvaret
inom de statistikområden där SCB kommer fungera beställaran-att som
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svarig myndighet. för övriga ornrådesspecifika samordnings-Ansvaret
frågor kommer i framtiden ligga på respektive bestållaransvarigatt
sektorsmyndighet.

Näringsgrensindelningen är de viktigaste standardema denpåen av
ekonomiska statistikens och arbetsmarknadsstatistikens område. An-
gelägna samordningsinsatser därförär den pågående utvecklingen och
införandet reviderad Svensk näringsgrensindelning SNI 92.enav

efterFördelning ålder ofta använd klassifikationiär olika slagen av
demografisk, social och ekonomisk statistik. En mångfald olikaav
åldersgrupperingar förekommer. För öka möjligheten till jämförelseratt

åldersgrupperade data mellan olika register och statistikornråden detärav
viktigt med enhetliga åtminstoneeller olika grupperingar kanattgrupper,
sammanföras till enhetliga åldersgrupper relevanta förär detsom
ämnesområde studeras. skall förSCB verka producenterattsom av
statlig statistik tillämpar enhetliga åldersgrupperingar. Riktlinjer för
áldersgrupperingar individer framhar tagits vid verket.av

Familj hushåll inkomstoch är begrepp definieras olikapå mångasom
i olika statistiskasätt undersökningar. Utredningar och genomgångar av

förekommande definitioner har gjorts RiktlinjerSCB. har vidareav
utarbetats för vilka definitioner bör användas i olika sammanhang.som
Dessa skall långt möjligt följasså alla producenter statlig statistik.av av

viktig delEn samordningsfunktionen berör anpassningen denav av
svenska officiella statistiken till EGEU:s krav och ändringar ide nu

statistiskagällande standarder blir följd utbyggnadensom en av av
EGEU:s regelverk inom området. SCB:s uppgifter med bl.a. EGEU-
anpassning olika statistiska standarder, spridning och marknadsföringav

olika klassifikationsstandarder bedöms behöva öka direkt till följdav av
decentraliseringen beställaransvaret. Vidare kunskaperärav om
internationellt vedertagna och i övrigt utnyttjade standarder för statistiken
väsentliga för kunna effektivsköta samordningsroll. skallSCBatt en
enligt kommitténs bedömning därför fungera nationell i dessasom resurs
frågor.

förInom det samordnande för utveckling, anpassningansvaretramen
och implementering standarder ligger bevakaockså attav gemensamma

överenskomna begrepp införs och tillämpas enhetligt vidpå sättatt ett
olika myndigheter. Instrument för framtagandenå är med-att ut av
delanden i samordningsfrågor aktivMIS infonnations- ochsamt
utbildningsverksamhet för samtliga berörda bestållarmyndigheter. Denna
service skall ingå i den anslagsfinansierade verksamheten.

Övrig5.3.2 nationell samordning

Vissa andra nationella samordningsinsatser SCB skall för harsom svara
tidigare behandlats i Avsnitt insatser sammanhänger med3.2. Dessa
förslaget enhetliga produktbeskrivningar skall ochupprättasatt attom
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den officiella statistiken dokumenterasskall och kvalitetsdeklareras på ett
enhetligt och entydigt försätt. SCB vid behov utfärdaattansvarar
föreskrifter och allmänna råd för hur detta skall göras.

Inom SCB arbete med utveckling enhetligtpågår dokumenta-ettav
tionssystem avseende statistiska mikromaterial ñr möjliggöraatt en
rationell och enkel vidareanvändning materialen. lättillgänglig,Enav
enhetlig informativoch dokumentation därvid betydelse.är storav
Användarna har oftaockså behov utnyttja material från olikaattav
statistikkällor. Detta ställer i sin krav jämförbarhet mellan materialpåtur
och områden. Fortsatta insatser förkommer behövas vidareutveck-att att

införaoch sedan dokumentationssystem detta slag.ett av
SCB skall vidare verka för vetenskapligt beprövade metoder ochatt

teknikerstatistiska används vid produktionen all statlig statistik. Enav
tillämpning standardiserade och procedurer ökar allmänt settav processer
jämförbarheten och medverkar till säkerställa kvaliteten i statistiken.att

produktionstekniskaDen samordningen har utvecklas successivtrent
vid exempel sådana insatserSCB. Som på kan samordnad urvalsdragning
för delar den ekonomiska statistiken Bilaga Vidarenämnas, 2.stora av se

arbete med stärkapågår samordningen vad gäller hushålls-att stora
baserade undersökningar bl.a. Hushållens inkomster ochHINK
Hushålls och boendeundersökningen HBU. När beställaransvaret
decentraliseras och antal producenter sikt kommer tillstörre kanske påett
är det viktigt samordna urvalsdragningar från de centrala populations-att
registren RTB, CFAR m.fl. skall enligt kommitténSCB ha attresurser
bistå producenter hjälp till samordning.med sådanexterna

5.4 Internationellt statistiskt samarbete

Det internationella samarbetet statistikområdet synnerligenär
omfattande. Som tidigare i betänkandet möjligheten tillärnoterats
jämförelser mellan länder och nationer central betydelsegrupper av av
för del den regelbundet publicerade statistiken. Statistikens rollstoren av
och värde skall i relation till möjligheterna jämföra med läget ochattses
utvecklingen också utanför Sverige.

det följande avsnittetI redovisas kort väsentliga drag i detnågra
nuvarande internationella samarbetet. Avsnittl 5.4.2 lämnas förslag till
rollfördelning mellan olika aktörersvenska vad gäller utveckling och
harmonisering statistiken. Avslutningsvis, i Avsnitt 5.4.3, diskuterasav
frågan organisationsformema för reguljära statistikleveranser tillom
EGEU och andra mellanstatliga organ.

Kommittén inledningsvis uppgiften för SCBnoterar att som
samordnare och kontaktpunkt för internationelltstatistiksamarbete allmänt

torde bli minst lika viktig i framtiden varit hittills.den Inomsett som
för decentraliseradedet beställaransvaret kommer antalstörreettramen

myndigheter i statistiskt utvecklingsarbete internationellpåatt engageras
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basis. dettaI sammanhang blir rollen nationell samordnare ochsom
kontaktpunkt strategisk betydelse.av

Kostnader för de löpande EGEU-kontaktema och reguljära
internationella insatser i övrigt iär, enlighet med de allmänna principer
kommittén tillämpar, inkluderade i respektive och produktbud-program

innebärDet dessa belopp följer med beställaransvaret. Detta ärget. att
helt i linje med innehållet i beställaransvaret det preciserats isåsom
Kapitel Utöver detta har4. SCB äskat 850 000 kronor i särskilda medel
för EGEU-samordning.

5.4.1 Nuvarande samarbetsrelationer

det följandeI exempelnågra på nuvarande samarbete för utvecklingges
och anpassning statistik i internationellt perspektiv. Redovisningenettav

uppdelad Nordisktär på samarbete, samarbete inom EGEU-stären och
visst övrigt internationellt samarbete.

Nordiskt statistiskt samarbete

Organiserat nordiskt statistiskt samarbete påbörjades redan år 1889.
Samarbetets former har sedan dess ändrats vid flera tillfällen, denmen
grundläggande idén värdet nordisk erfarenhetsutbyte ochettom av
samordning inom statistikens område står sig alltjämt. Detta gäller även
i den under de åren dramatiskt ändrade situationen då allasenaste
nordiska länder kommer ingå i europeiskt statistisktatt ett nytt system
under medEES Eurostat innebärDetta de nordiska ländernaattsom nav.

förut harän förutsättningar för övrigt intematio-nu mera gemensamma
nellt samarbete. Eftersom det framöveräven är viktigt bevara ochatt
utveckla det speciellt nordiska, finns det skål påverka denatt gemensamt
europeiska internationellaoch utvecklingen inom statistikens område.
Samtidigt kommer europasamarbetet kräva allt och detatt mera resurser
uppstår konkurrenssituation kan hämma det nordiska. Helt klarten som

förutsättningarnaär för nordiskt statistiskt samarbete har drastisktatt
ändrats.

I olika sammanhang har värdefullt i nordiskadetmestman som
samarbetet möjligheterna till utbyte erfarenheter. Trotsansett attvara av
varje nordiskt land uniktär liknar ländernas ekonomiska, sociala,
institutionella och kulturella omständigheter varandra. Härmed finns det

likheter i både aktuella problem försökoch lösa dem ävenstora att -
inom statistikens område. viktigaDet i sammanhanget detär att
utvidgade europeiska samarbetet inte kan ersätta det konkreta utbyte som
det nordiska har bidragit till.

Det nordiska statistiska samarbetet leds ländernas chefer ñrav
respektive statistiska centralbyrå. träffasDessa årligen i huvudmöteett
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under försommaren i anslutning till de internationellanågot mötena.av
Därutöver ordnas uppföljningsmöte i anslutning till EES-möteett ett
under hösten. Vid huvudmötet fastställs årlig plan för det nordiskaen
statistiska samarbetet under nästkommande kalenderår. l planen anges
riktlinjerna för kontaktnätens och sekretariatets verksamhet beslutassamt

tillsättning temporära arbetsgrupper, utgivning nordiskaom av om av
statistiska publikationer, anordnande nordiska seminarier ochom av
möten ansökning medel till nordiska statistiska projekt. Församt om av
huvudmötet arbetsdag, för möjlighet till fördjupningattreserveras en ge
i fåtal spörsmål, föranledda de framlagdaett rapporterna.av

Ytterligare beskrivning det nuvarande nordiska statistiskaav
samarbetet i Bilaga 7.ges

Samarbete inom för EES-avtaletramen

Inför ikraftträdandet EES-avtalet har anpassningama till överenskom-av
melsen successivt ökat. Dessa anpassningar kommer heltatt vara
genomförda under 1995. Det nuvarande samarbetet kansenast grovt
indelas i följande komponenter:

förhandlingar inför EES-avtal och EGEU-medlemskap,-
harmonisering och utveckling statistik i kommittéer och arbets-av-

grupper
expertmedverkan från Sverige och andra EFTA-länder i Eurostats-

arbete,
dataleveranser till publikationer och databaser, samt-
utbildning.-

Under EES-förhandlingama behandlades statistiken i förhandlings-
lV NG IV. Ett antal undergrupper sammanställde förhandlings-grupp

underlag, bland dem specialiserad på rättsregler inom statisti-en grupp
komrâdet. Pâ EFTA-sidan byggs det struktur kommittéer,mednu upp en
underkommittéer och arbetsgrupper för beredning de ärendenav som
skall i EES-kommittén EEA Joint Committee.tas upp

EFTA:s högsta tjänstemannaorgan blir Ständiga konzminén.egna
Därunder fem underkommittéer underkommitté,sorterar lV,varav nr.
blir ansvarig för statistik. På lägre nivå ingårnästa bland andra arbets-

med EFTAzs chefsstatistiker och ytterligarepå nästa nivå finnsgrupper
EFTAzs för statistiska rättsregler och för insynsskydd iexpertgrupper
statistiken. Under underkommitté finns ekonomiska kommittén ochnr
under denna för finansiellmonetär, och betalnings-expertgruppen
balansstatistik.

På verkschefsnivå handlar mötesverksamheten först främstoch om
sammanträdena i SPC Statistical Programme Committe med an-
gränsande möten i EFTA-organ och nordiskt forum. SPC har utformatett

rutin med möten i maj, september och november. Närmasten mars,
under verkschefsnivån arbetar särskild med bereda ochatten grupp
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statistiska för EES. Dennaadministrera det programmetgemensamma
EFTA-formering, delsföre dels isammanträder SPC-mötena,grupp

Eurostat.tillsammans med
samrådverkschefema har skapat behovmed Eurostat ochMötena av

mötesfrekvensen harnordiska kretsen, däroch avstämning också i den
tidigare förhållandetfördubblats jämfört med det ovan.se

arbets-sammanträden i kommittéer ochsänder deltagare tillSCB
nödvändigt för verksamheten. Totaltdet bedömsi den mån somgrupper

deltagit i 70-tal under 1992 och 1993.statistikerhar SCB:s ett grupper
fyra Ii varierar från till gånger år.Mötesfrekvensen perengrupperna

iarbetsbelastning EFTA-ländemasyfte kostnader och kombegränsaatt
gälldearbetsfördelning dettidigt närskede överens göra attattett om en

delta i arbetsgruppemas möten.
statistikenanpassningSverige uppfyller allmänt väl kraven påsett av

till EGEU:s nuvarande regler.
europeiska statistiskabidrag till kostnaderna för detSveriges systemet

deltill ungeför miljoner kronor. Såberäknas för 1994 uppgå 16 stor som
används till förse Eurostat medmöjligt experteratt somav pengarna

utstationering inleddes under 1992i Luxemburg. Dennaarbetar på plats
harUnder delen 1993inom för Luxemburgprocessen. större avramen

och fördetta i Luxemburg 1994SCB-anställda tjänstgjort på sätttvå
EGEU:s statistikmyndighet.statistiker arbeta vidberäknas sju svenska

Ofñce of the EFTAstatistiska kansli i Luxemburg,Vid EFTA:s
bemanning från EFTA-ländema.skall finnasStatistical Adviser, också

statistikstatistiska flödetegentliga syftet med det samarbetet,Det av
enligt överenskommel-kommit igång och skalli båda riktningama, har

motsvarig-från med 1995. ochfungera i full utsträckning och SCBsen
statistik tillsedan levererati de övriga EFTA-ländema har 1992heterna

EES-språken. Underi siffror, allapublikationen EES påutgessom
till omfattadär medverkarökade publikationsprogrammet EFTA1993 att

50 titlar.för planeras ytterligare närmaretrycksaker och 199413-14
statistik-omfattninggjort försök kartlägga hurharEurostat storatt

Åt-kommissionen.generaldirektorat inomproduktionen har vid andra
statistikproduktionvid följande generaldirektorat förekommerminstone

i viss omfattning:angränsande statistikverksamhetoch

DG 34 Eurostat,-
socialpolitik utbildning,sysselsättning, ochDG V-

DG VI jordbruk,-
hälsoundersök-och civilskyddmiljö, kämkraftsäkerhetDG XI-

ningar,
Eurobarometer,information, kommunikation och kulturXDG-

uppfinningar,informationsrnarknad ochDG XIII-
budgetfrâgor,DG XIX samt-

kooperationföretagspolitik, handel, turism, PanoramaXXIIIDG-

25 i Luxemburg.statistiska sekretariat placeratEU:s internaEurostat är
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de lindustne communautaire.

överalltStatistikanvändare finns inom EG-organisationen i ochstort
åtskilliga också utanför generaldirektoraten producerar ocksåorgan egen
statistik. Exempel på sådana är:organ

EEA, European Environment delarAgency, för rniljösta-ansvaret-
tistiken med Eurostat. Ansvarsfördelningen är inte alldeles klar och
det tycks viss dragkamp uppgifterna. Det är sannoliktvara en om

kommerEEA syssla med både uppgiftsinsamling,att presentationatt
och analys statistik. Institutet skall enligt rådets förordning denav av
7 maj 1990 ha styrelse bestående ledamot medlemslanden av en per
och två ledamöter representerande kommissionen. Därtill skall
Europaparlamentet vetenskapligttvå kvalificerade ledamöter.utse
Till stöd för verksamheten vid EEA skall det dessutom finnas en
vetenskaplig kommitté nio ledamöterpå styrelsen.utsessom av

EMI, European Monetary Intitute, och riksbankschefemas kommitté-
är starka aktörer detnär handlar MFB-statistiken, samtom

för utvecklingsländerna har inrättatEG utbildningsorganisationen-
CESD med fyra utbildningsorter fransk-,med spansk-, portugisisk-
respektive engelskspråkig utbildning.

Varje delprogram vid SCB presenterades i Statistik i96 särskilden
bilaga, och i varje sådan bilaga behandlades EES- och EGEU-kraven
inom det aktuella En huvudskrivelse sammanfattade förslagprogrammet.
till mål, inriktning och och särsktild bilaga redogjordesprognoser en
samlat för EES- och EGEU-kraven inom alla delprogram.

Fundamentalt beslutär vilken officiell statistikatt Sverige skallom
producera inte längre är renodlad svensk angelägenhet. Vårt land skallen
liksom övriga 18 länder i det europeiska samarbetsområdet delta i ett

beslutsfattande statistik ochgemensamt måste producera den statistikom
organisationen beslut framställa.tar attsom om

En viktig aspekt medlemskapet är kvaliteten i sådanattarman av
statistik det finns eller pågår arbete fram rättsakter för, tordeatt tasom
komma förbättras. Med anslutningen följer efterhandatt chans tillen
bättre jämförbarhet och större fullständighet i statistiken. Statistikpro-
duktionen kan enligt SCB:s bedömning bli kostnadseffektiv i denmera
meningen kvaliteten höjs tillavsevärt måttligtatt ökade kostnader.
Besluten EES-anslutning och ansökan EGEU-medlemskap ärom om
därför i praktiken också beslut ambitionshöjning för de delarett om en

Sveriges officiella statistik berörs anpassningen.av som av
Nya rättsakter Europaunionens statistik förbereds löpande iom

arbetsgrupper och kormnittéer. Regeringskansliet eller beställarmyndig-
heter behöver medverka i detta utvecklings- och förberedelsearbete för

åstadkomma lösningar i görligasteatt mån den svenskasom passar
officiella statistiken. När rättsakter antagits krävs information om
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statistiken.åtföljande anpassningbestämmelser ochnytillkomna av
statistikrapporteringmedför också krav ökadMedlemskapet på av

sannolikhet ileder därför med allEGEU-medlemskaptill Eurostat. Ett
centralisering. effektivnationell Förmening till krav påviss en

tillgångdatahantering förutsätter nämligen Eurostatkommunikation och
kontaktpunkter, i idealläget land.antaltill begränsatett peren

för EES-avtaletsamarbetet inomYtterligare beskrivning ramenav
Bilagai 7.och vid Eurostat ges

Övrigt internationellt samarbete

starkt inom FN:sstatistikområdet traditionellt varitharSamarbetet på
UNESCO,i FN-sfären bl.a. FAO,med de olika specialorganenochram

för europeis-Arbetet inom FN:soch WHO, ILO.UNICEF samt ramen
och förstärkts.flera decennier utvecklatskommission CES har underka

i betydelse isamarbetsforum minskathar dock dettaårenDe senaste
UnderEGEU successivt ökat.samarbetet inomsamband med att senare

OECD-samarbetet också stärkts avsevärt.harår
internationella statistiska samarbetetomfattningen detfaktiskaDen av

dokumente-oöverskådli ochEGEU sämreutanför Norden och år mera
samarbetsrelationer harochsynnerligen rik flora kontakterEnrat. av

myndighetsdis-framgårdel dettautvecklats under årens lopp. En av ur
till Delrapport 2. Eni bilagevolymenkussionema dokumenteratssom

finns intagen i Bilaga 7.illustration från socialsektomkonkret

statistikharmoniseringUtveckling5.4.2 och av

i detaktivt skall deltaför beställarmyndighetemafinns starka skälDet att
statistiken inomoch utvecklingeninternationella statistiska samarbetet av

därför respektive be-Kommittén föreslårrespektive sektor.sin att
för det in-ocksåställaransvarig myndighet fullt ska ha ansvaretut

diskuterades i Avsnittvadternationella samarbetet i enlighet med som
4.1.

officiell statistikproducerafår uppdragetI den man SCB att som
lösning erftersträvasbeställaransvarig för börmyndighet är somenannan

beredsmyndigheten SCBbeställaransvarigamöjliggör såväl denatt som
hannonisering påutvecklingsarbete ochaktivt delta itillfälle att

nivå.internationell
sigförväntar bl.a. EurostatdiskussionenframgåttSom attovanav

enligt kommitténkontaktpunkt. SCBvarje land finns central ärdet i en
nyligenmed densammanhang. I ochnaturliga aktören i dettaden

tagits till devid har hänsynorganisationsförändringen SCBgenomförda
organisationenmedföra och denkommerEES-avtaletkrav att nyasom

enligt SCB väntasstruktursamtidigt på vägenär motett steg varasomen
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lämplig också vid medlemskap.ett
Inom finnsSCB vid utvecklingsavdelningen samordningsfunktionen
har internt för internationell och nationellansvaret samordning.som

Denna funktion utgör också länken mellan SCB och de nuvarande
beställannyndighetema. Samordningsfunktionen bevakar statistikutveck-
lingen vid Eurostat och inom EGEU förmedlar information isamt
sådana frågor till och från SCB. Funktionen lämnar service till SCB:s
verksledning när det gäller fram underlag och formulera utkast tillatt ta
internationella ställningstaganden. En viktig del i det löpande arbetet är
också bistå avdelningar och funktioner inomatt verket vid kontakter med
Eurostat, utländska centralbyråer och internationella organisationer. Till
stöd för styrning och prioriteringar medverkar denna funktion med
utredningar och policydokument rör SCB:s och andra svenskasom
statistikproducenters internationella vilket till del bestårstorengagemang,
i medverkan i EES:s och EGEU:s statistiska program.

Inom för SCB:s förvaltningsuppgifter skall enligt Genomföran-ramen
dekommitténs bedömning därför ligga samordna kontakterna mellanatt
EG EU, regeringskansliet och de olika beställaransvariga myndigheterna.
För detta ändamål kommittén behöver stärkas. Dettaattanser resurserna
har markerats budgeten för internationellt statistisktatt samarbetegenom
ökats i den beräkning redovisades i Delrapport jämfört2 med SCB:ssom
ursprungliga äskanden i anslagsframställningen.

Kommittén SCB ska fungera central infomiationspunktattanser som
clearing house för svenskt vidkommande vad gäller det internationella
statistiska samarbetet. Det kan därvid ändamålsenligt SCBatt tarvara
initiativ till forum där för samtligaett beställarmyndigheterrepresentanter
ingår.

5.4.3 Reguljär rapportering till internationella organ

I direktiven till Genomförandekommittén nämns särskilt rapportering-att
till internationella Eurostat skallm.m. beaktas. Starka skälen organ

talar för samordning rapporteringsansvaretatt rationelltär såvälen av
från svensk synpunkt från de internationella sida.som organens

Den rutinmässi rapporteringen till internationella organisationer ärga
omfattning. Mängder uppgifterstor lämnas löpande i enlighet medav av

mellanstatliga avtal eller informella överenskommelser. Enmer grov
uppskattning vid handen sådana dataleveranser omfattar fleraattger
hundra internationella Huvuddelen detta datautbyte skerorgan. av
fortfarande med hjälp traditionella enkäter och frågeformulär. Deav
diskussioner kommittén haft pekar entydigt förattsom resurserna
sådant arbete vid SCB och sektorsansvariga statliga myndigheter uppgår
till flera 10-tal årspersoner. Samtidigt kommittén mängdnoterar att en

eller mindre uppenbart dubbelarbete idag äger till följdmer attrum av
olika internationella arbetar osamordnat, liksom leveranser skerattorgan
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Rationaliseringspotentia-olika former.och isvenska instanserfrån olika
godasamtidigt det finnsdetta område,avsevärd inomtordelen somvara

uppgifter isvenskaavseendedatakvalitenförbättraförutsättningar att
integrationstörreoch databaserpublikationerinternationella engenom

liggarationaliseringsmöjlighet kanbegränsad,viss,samordning. Enoch
vissastatistik tillvidarerapporteringenöverredan i Eurostat taratt av

internationellaandra organ.
inkonsistenserockså pekat påharEklöf, 1992studier bl.a.Flera

vaddatabaserinternationellai antalkvalitetsbristeroch allmänna ett
nationelltocksåför Sverige. Det måstestatistiska uppgifter ettgäller vara

utveckling avseendeochlägestatistiska beskrivningarnadeintresse att av
internationellaimöjligt ävenkorrektaSverige är så samman-som

operativ rollspelarindikatorerflera ävenställningar. Eftersom renten
efter,datakvalitet angeläget strävagodfördelningsinstrument är attsom

officiellnumeriskt bestämmamöjligtinte alltiddet äräven att enom
utlandsskulden.ellerför BNPsiffra t.ex.

byggaavsevärda påhar under âr attEurostat satsat resursersenare
vidaredistributiondatabaser förvidareutvecklaoch ett system avavupp

statistik.EES-ländemasmedlemsländemas
kommittill haEurostatreguljära dataleveranserberäknasUnder 1994

områden:inom följandeigång

utrikeshandel,-
transporter,-

rnigrationsstatistik,demograñ, bl.a.-
företag,och medelstorasmå-

turism,-
tjänstenäringar,-

ochanläggning, energi-ochindustri, byggnad-korttidsindikatorer-
Vattenförsörjning,

statsskuld,-
betalningsbalansstatistik,-
nationalråkenskaper,-
miljö,-

utveckling,forskning och-
bankstatistik,-
hushållsinkomster, samt-
köpkraftspariteter.-

kvalitetssynpunktkostnadseffektivtsåvältordeDet ursomvara
endanormalt skötsdataleveransemade reguljäramotiverat att av en

redovisning har Eurostatovanståendeframgickorganisation som av
lämpligen knytasVerksamheten kani hänseende.önskemål dettastarka

databasservice. Exaktaframtidaför dessfunktion inomtill SCB:s ramen
bör kunnarollfördelningenpraktiskauppgifter och denför dessaformer

Kommitténs förslagmyndighet och SCB.beställaransvarigmellanavtalas
föreslåsi framtidenSCBmotiveras ocksåavseendei detta att ansvaraav
Avsnitt 5.6.i Sverigestatistiska databasen seinternationelladenför
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Kommittén föreslår därför fårSCB i uppdragatt särskilt utredaatt
förutsättningarna för kostnadseffektiv reguljär rapportering tillen
EGEU, OECD och FN-organ svensk officiell statistik.av

5.5 Grundläggande metodutveckling

Det är viktig uppgift för SCB verka för goda och kostnadseffek-atten att
tiva statistiska metoder och tekniker utnyttjas vid produktion denav
statliga statistiken. Användningen god statistisk metodik är ocksåav
viktig i samband med sammanställning och publicering statistiskav
information vid allt statistisktsamt analysarbete. Resultaten detav
grundläggande metodarbetet måste vidare komma hela det statliga
statistiksystemet till godo. Därför ska SCB ha särskilt förett attansvar
informera och arbetet på bred front.presentera

Nuvarande anslag för metodutveckling vid SCB omfattar såväl
generella metodinsatser riktade till hela det statliga statistiska systemet,

särskilda insatser riktade ökad effektivitet vid produktionsom mot pâ
SCB. Den insatser skalltypen enligt förutsättningarna försenare av
kommitténs arbete och preciseringen beställaransvaret i fortsättningenav
läggas på respektive beställaransvarig myndighet, inklusive SCB. Detta
belopp har därför brutits metodanslaget fördelatsut och på samtligaur
nuvarande reguljära produkter. Vid genomgången SCB:s metodpro-av

gjordes i anslutning till Delrapport 2 framgram att sorteradessom togs
de olika äskandena till finansiering projektverksamheten efterav upp
ovanstående principer.

Vissa delar det nuvarande metodanslaget omfattar andra generellaav
insatser än sådana bör inkluderas i det framtida anslaget försom
grundläggande metodutveckling. Dessa belopp har därförsenare
inkluderats i de redovisade budgetförslagen för andra förvaltnings-ovan
uppgifter. Ett exempel på detta år det belopp hittillsatt erhållits försom
utveckling databasssytem lagts in i budgeten för SCB:s centralaav
databassservice se Avsnitt 5.6. Efter gjorda modifieringar erhålls ett
budgetbelopp på 7,7 miljoner kronor för grundläggande metodutveck-
ling.

Utöver satsningar på genuint statistiskt metodarbete är det viktigt att
metoderna för statistisk databehandling också utvecklas. Ett exempel på
detta område är datakommunikationsfrågor, bl.a. inom förramen

2°Mer detaljerade beräkningar finns i Bilaga 4 till Delrapport Det bör noteras
innehållsmässigt förekommeratt mycket beröringspunkter mellanstora

metodarbctet och det internationella samarbetet. Genom alltmera detatt av
grundläggande metodutvecklingsarbetet isker form samarbete med central-av
byråer i andra länder och i brett forskarsamverkanupplagd kan effektiviteten i
arbetet ökas.
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EDIFACT m.m..harmoniseringinternationell
beställar-respektivekommitténkonstaterats atttidigareSom anser

metodutvecklingsarbete.produktspeciñktförskall hamyndighet ansvaret
får det skeändamåldettautnyttjas förskallkompetensSCB:s1 den mån

Kapitel 7.uppdragsbasis,på se
resultatanalysredovisade SCBStatistik 96för avInom enramen

I199192.198788 ettperiodenunderutvecklingsinsatserverkets --
detoch slutsatsereffekterallmännabehandladesavsnittsärskilt av

ocksåviktenkonstaterades bl.a. attutvecklingsarbetet. Därtidigare av
utvecklingsarbetetslanseringochpresentationföravsätta avresurser

följaochsättasvårigheternanoteradesVidareresultat. att meraupp
i sakensliggerDet attutvecklingsarbetet. naturförlångsiktiga planer

detaljpla-sällan gårochpersonberoendesärskilt attärutvecklingsinsatser
allanoterade SCBmindredesto atttidsbehov. Inteochtill resultatnera

påbyggaflexibilitet, måsterimligförutvecklingssatsningar, inom ramen
ochinnehålltillavgränsadevälochbehovsprioriteringarstrikta vara

kraftsamling måsteresultatanalysenikonstateradesVidare attresurstid.
vid SCBrealistisktinteDet ärprojekt. atthanterligt antaltillgöras ett

förallaomfattandeforskningsprogramupplagtbrettdrivahela tiden ett
i ställeterhållsBreddenväsentligastatistikproduktionen moment. genom

mycketsamarbeta såochi omvärldenutvecklingenaktivt bevaka somatt
forsknings-universitet ochinternationellaochnationellamedmöjligt

centra.
SCBi detinnehållettillställningtagitinteKommittén har av

ñrunderlagetStatistik 96 ochenligtmetodprogrammetföreslagna
statistikpro-förangelägetdet ärframhållavillbudgetarbetet 1993 attmen

metodkompetensgodainternationelltSverige deniduktionen att som
inriktningenallmännaför denbevaras. Inomvid SCBbyggts ramenupp

beställannyndig-med övrigasamrådiföreslås SCBhärskisseratssom
tillgängligaförinommetodutvecklingsprogramutarbetaheter ramen

viktigaindikationerVissapersonellafinansiella och resurser.
effektgenom-samband medikommitténutvecklingsområden görs av

Kapiteli 9.gången

databasercentralaförAnsvar5.6

förslagsdeleniGenomförandekommittén sägs atttilldirektivenI
skall:kommittén

anslagsñnansieradedeinriktningenochomfattningenPrecisera av
statistikdatabasernacentrala
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denI resonerande genomgången uppdraget i direktivenmer sägsav
bl.a. i särskilt avsnitt sid.ett 4 att:

- Den ordningen för statistikens finansiering berör ocksånya vissa
centrala databaser.

Avsikten är dessa skall anslagginansierasatt för underlätta föratt-
användarna göra statistiska bearbetningaratt utöver den statistikegna

SCB producerar.som
Kommittén skall föreslå omfattning och inriktning, samt- ange

kostnader för dessa register.
Kommittén skall också föreslå principer och villkor för hur de ska-

ställas till användarnas förfogande.

I propositionen den statliga statistikens finansiering och samord-om
ning sägs bl.a. sid. 9 att:

Särskilda insatser kan också behövas för öka statistikensatt
tillgänglighet och underlätta användning och framtagning av
statistiken. l detta sammanhang bör forskningens speciella behov
särskilt uppmärksammas. Möjligheter ställa statistiska databaseratt
till användarnas förfogande bör utvecklas inom för de rättsligaramen
förutsättningar föreligger enligt bl.a. datalagen och sekretessla-som
gen.

Begreppet databas kan tolkas på flera olika sätt. Den grundläggande
avsikten bakom uppdraget till kommittén i denna fråga torde attvara

belysning hur olika användare via tillgången till databaslagradav
statistisk information fram SCB äventas fortsättningsvis skasom nu av
kunna få tillgång till motsvarande primär- data i tänkt läge när denett
framtida officiella statistiken kan väntas bli mindre omfattande än den
statistik görs tillgänglig direkt via SCB-publicering.som Dessutomnu
torde syftet med skrivningama få belysning huratt olikavara en av
användares tillgång till prirnäruppgifter i databaslagrad form kan
förbättras dagens situation.gentemot

I de citerade skrivningama används såväl begreppetovan statistik-
databas statistisk databas och register. Vanligtvissom står ordet
statistikdatabas för: databas innehåller statistik makrodatabasen som
och eventuellt tillhörande metadata alltså beskrivningar innehåll ochav
tekniska förutsättningar. Det innebär sammanfattande information om

objekt men vanligen inte enskilda observationerobjekt.grupper av Med
begreppet statistisk databas brukar å andra sidan databas föravses en
statistiska bearbetningar, analyser och Det betyderuttag. denna kanatt
innehålla såväl mikrodata enskilda objektobservationer makrodatasom
och metadata. Begreppet register slutligen kan tolkas förteckningsom: en

de objekt visst slag existerarett vid vissav tidpunkt.av som en
Kommittén använder begreppet databas i den allmänna betydelsen en

organiserad samling numeriska uppgifter kombinerad med sökmöj lig-av
het och dokumentation. Det innebär vi tolkar skrivningamaatt i
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observations-centralastatistikdatabasersåvälsättdirektiven på så att som
simulering-ochmodellbaserade kalkylerföranalysinstrumentregister och

vid SCBföreslagnaför deti fråga inom ansvaretkommakan ramenar
datainternationellatilltillgångVidare kancentrala databaser.vissaför

funktion.sådanstatistik ingå iutländskcentraloch en
ställningstagande i dennaochför bedömningarfå underlagFör att

tillgängligasituation vadnuvarandekommittén kartlagtfråga har avser
intressenter.antalmedbehovsbildendiskuteratdatabaser ettsamt

ochi Avsnitt 2.2redovisades kortinom områdetSCB-serviceNuvarande
redovisasolika användaremeddiskussionernafrånSlutsatseri Bilaga 2.

från forskareavseendei dettaunderlagYtterligareavsnitt.i nästa
i Bilagafinns intagnaepidemiologiska frågorsociala ochiengagerade

strukturbehovsbild och tänktAllmän5.6.1

till data-eftersträvastillgänglighet skallökadslås fastdirektivenI att
förforskarsamhället,vidarebearbetning inommaterial förbaslagrade

för be-underlagsamhällsutvecklingen ochstudierallmänna somav
minst det alltolika ornråden. Intebedömningar påskrivningar och mera

olikautvärderinguppföljning ochlöpandeaccentuerade behovet avav
underlagsmaterial.kvantitativatillgång påmotiverar godverksamheter

förinte gångdel dessa behovi sakensliggerDet stornatur att enaven
huvudframtida behov är överVissaspecificeras. tageti detalj kanalla
sociala ochfysiska,eftersom mångaoch beaktapreciseramöjligainte att

därförutdragna i tiden. Det ärlångteffekter ärsamhälleliga processers
sådant sätttillgängliga pågrundmaterial finns attväsentligt ettatt
frågeställningarsärskildatillgodoses närtiden kanjämförbarhet över

lagrade i formfinnsgrundmaterialenkräveraktualiseras. Detta att av
definitioner och framtagnaenhetligabaserade påobjektorienterade data

med enbartotillräckligtOftast detmetodik. ärstatistiskhjälp godmed av
officiellaför dentagits fram inomtabellerstatistiska ramensom

från olikabasuppgiftersammanställningar därIntegreradestatistiken.
exempel på dennanödvändiga. Somtill varandra ärrelaterassektorer kan

uppgifterriskberäkningar därformerolikaanalyser kan nämnastyp avav
tillrelaterasdödlighet behöverolycksfall ochsjukdomar,avseende t.ex.

sysselsättningsprofrleryrkes- ochstatistik avseendeochbefolkningsdata
efterfrågas.riskerbelysningarñr deatt somavge

sammanhanguppgifterna i dettafullgöraska kunnaSCBFör att
förväg harinte ibehövsbasuppgiftersådanaförutsätts att av-som

in ilagtsgångde dataVidaregallrats. måsteidentifierats eller som en
långvidareanalys under såtillgängliga förfinnasdatabas kunnaSCB:s

faktiskt efterfrågas.detid som
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Från behovsgenomgången i Bilaga 8 kan konstateras användare iatt
första hand efterfrågar material avseende följande områden:

central ekonomisk statistik jämförbarhet över tiden fundamental,-
internationell jämförande statistik enligt pågående utvecklingspro--

jekt vid SCB,
befolkningsstatistik och angränsande uppgifter möjlighet till-

nedbrytning geografiskt är väsentlig,
integrerade material objektnivåpå kan utnyttjas för studiersom- av:

arbetsmarknaden,o
epidemiologiskt orienterade frågeställningar och frågoro om

hälsasjuklighet,
fördelningspolitik,o
levnadsförhållanden för individer och hushåll,o
social- och rättspolitik, samto
utbildning.o

Utöver behov inom forskarsamhället för analyser ochsamt ut-
redningar på samhällsnivå efterfrågar regeringskansliet löpande ovan-
stående material. Vidaretyper behöver statistik finnas samlatav
tillgänglig för SCB m.fl. myndigheter skallatt kunna klara denav
internationella rapportering berördes i Avsnitt 5.4.3.som

När det gäller former och kostnader för göra databaslagradeatt
material tillgängliga brett pågår sedan tid särskilt projekt videttmera en
SCB tillgänglighetsprojektet. Inom detta projekt studeras med hjälp av
några konkreta exempel bl.a. ULF-data hur det är möjligt låtaatt
användare vidarebearbeta objektuppgifter särskild sekretesspröv-utan att
ning skall behöva göras. Avsikten är också finna de kost-att mest
nadseffektiva formerna för sådant tillhandahållande.ett

Det kan konstateras användarbehoven skiljer sigatt starkt åt mellan
olika intressenter såväl vad innehållet formerna för tillgänglig-avser som
het. Allmänt har användarnas intressesett för direkttillgång tillatt
SCB-statistik lagrad i databasforrn på diskett och CD-ROM ökat starkt
under tid. Några produkter erbjuds också reguljärt publicera-senare nu
de på elektroniska media.

När det gäller kostnadssidan kan många potentiellanoteras att
användare kostnaderna prohibitiva vad gäller tillgång till datanu anser
för vidarebearbetning. Detta gäller speciellt populations-uttag storaur
register hittills i huvudsak finns lagrade stordator, respektivesom
sambearbetningar uppgifter från olika register. Samtidigt kanav noteras

intresset för olika uppgifteratt populationsregisterstora dödsfall,ur
RTB, CFAR m.m. är avsevärt. Denna statistik behövs enligttyp av

ofta för riskanalyser, exponeringsberäkningar,t.ex. fördelnings-ovan
studier, m.m.

Vidare har vid användardiskussionema framkommit fleraatt
användare i dag är missnöjda med kvaliteten i utlämnade material och
kringservicen. Brister har från främst forskarrepresentanter framförts vad

uppenbara fel i enskilda observationer inneburit kostsammaavser som
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tillmöjligheternakunden,förrättningsarbetenomöjligaibland heltoch
tillframhjälp kommavadservicentiden, attjämförbarhet över avser

och besvarabelysaförtillgängligafinnsbasuppgifter attvilka som
önskemåltillmötesgåsnabbtgällervadfrågeställningar,aktuella attsamt

datamaterial.om
till-snabbanvändareflestadeprioriterarmaterialönskadeFör

överförda.uppgifternafysiskt fåocksåmöjlighetmedgänglighet rentatt
Mångai fråga.uppgifternatilltillgångon-lineinte alltidkrävsDäremot

ochCD-ROMdiskett,distribueras pådatalika gärnaanvändare attser
högpåuppfyller kravenmaterialenförutsättningmedia underliknande att
tillochsnabbtlevererasdokumenterade, kanväldatakvalitet, är

priser.acceptabelt låga

övervägandenKommitténs5.6.2

denkommitén villvid SCB, såsomdatabasverksamhetenSyftet med se
framtagitsmaterialsådanakunna göraframledes, ärutvecklas att som

återanvändningförtillgängligtstatistikofficiellaSverigesförinom ramen
statistikslagdettafunktion attgaranterarvidarebearbetning. Enoch av

till såkan kommaanslagsfmansiering storviasamlats ingångsom en
därmed sätterbjuderServicefunktionen attettmöjligt.användning som

utnyttjasinfrastrukturstatistiskiinvesteringargjordasäkerställa att
uppgiftslämnamabelastningen påinnebär dettaSamtidigtrationellt. att

primårupp-återanvändamöjligheternaAlternativt,minimeras. attkan om
datainsamlingdubbleradflera fallnämligen ibegränsades, skullegifter

nödvändig.bli
vid SCB ärmaterialcentralaantal attsamlaförMotivet genomettatt

ökasäkerhetssystemheltoch tättdokumentationlagring,enhetlig etten
integritetsskyddfullgottsamtidigttillgänglighetenfaktiska ettden som

basregistrenbehålls iföretagsidentitetenrespektiveIndivid-upprätthålls.
ñrefterfrågas,databaserkombineradeskapa deför kunna somatt

följandeprincipiellt ärkvalitetskontroll. Rent treoch förselektering ren
databassser-skisseradefrån den härinformationutlämningformer för av

såvälnumeriskauppgiftertillTillgångnämligen:aktuella,vicen som
Utlämningdata,aggregeradedatabaserstatistiskaikvalitativa av
Utlämningskadeprövning,eftermikrodata samtavidentiñerade av

tillståndsärskiltochprövningobjektidentitet eftermedmikrodata av
Datainspektionen.

avsevärddetfinnsbehovsgenomgångenframgickSom enovanav
forskarsamfundethand fråni förstadatabasservicecentralefterfrågan på

näringsliv.ochoffentlig sektorinomutredningsanalysverksamhetföroch
såvälökande,ochmycketmaterialen ärstatistiska storadeBehoven av

vidarebearbetningar.orienteradeanalytisktåtersökning förför direkt som
potentiellaflertalbehovsdiskussionen att ettframgårSamtidigt av

grundgodmindretillgänglighetenidag uppleveranvändare avsom
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i inflexiblahöga kostnader och flera sammanhang datasystem där
materialen mindre väl dokumenterade.är

Behov utnyttjande uppgifter från avgränsade sektorersom avser av
eller samhällsområden kan, i framtiden tillfredställasoch bör, direkt av
respektive beställannyndighet. Därför inga sådana självständigatas

förslagetmaterial i till central databasservice vid SCB. Mångaupp
användare har emellertid primärt intresse samtidigt kunna kommaattav

uppgifter från flera olika motiveraråt områden. Detta några bredaatt
statistiska databaser finns allmänt tillgängliga.

Ofta gäller för sektorspecifika beskrivningar potentiellaäven dessatt
realiserasvärde kan enbart då de ställs tillsammans med, eller relateras

till, andra material i första populationsregisterhand RTB,typenav
CFAR. Detta giltigt också för antal mikromaterial.är ettresonemang
Resonemanget anknyter till behovstrappan i Kapitel forskning och2. För
utredning eller saklogisk analys det just möjligheten få integreradeär att
beskrivningar det unika mervärdet. Sverige internationelltutgör harsom

goda förutsättningar erbjuda underlag för empiriskt orienteradsett att
forskning i detta sammanhang. motiverarBehoven några underlagatt som
kan utnyttjas för belysa centrala frågeställningar hjälpmedatt av
uppgifter individer, hushåll, fastigheter företag inkluderas iochom

databasservice.kommitténs förslag till

innehåll5.6.3 tillFörslag i form datamaterialav

Kommittén bedömer den centrala databasservicen vid omfattaSCB skaatt
begränsat antal statistikdatabaser presentationsdatabaserett samtrena

centrala observationsregisternågra och fåtal analysinstrument förett
modellering och simulering.

Huvudmotivet för detta förslag sektoriseringenär den ökadeatt av
för officiell statistik följer vad kommittén föreslåransvaret som av armars

skulle kunna medföra risker försämradför tillgänglighet.
Kommittén föreslår basis behovsdiskussionenpå dennaattav ovan

service ska omfatta nedanstående statistiska material och underlag. Det
bör observeras samtliga dessa redan idag finns tillgängliga vid SCB,att
eller under utveckling till följd manifesteradeär användarkrav.av

förFormema tillgänglighet behöver dock förbättras hjälpavsevärt med
distributionsforrner fram och materialen dokumenteras påatt tasav nya

enhetliga framgick behovsdiskussionen förändrassätt. Som av an-
vändarnas krav och önskemål tiden. därför viktigtöver Det är med
fortlöpande och breda användarkontakter för successivtatt anpassa

17 Kombination registerbearbetning och specialutformade urvalsundersök-av
viktigt instrument förningar är analys och utvärdering social-bl.a. ochett av

utbildningsinsatser. Sverige har unik ställning i dessa sammanhang.en
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databassservicen till de faktiska behoven. kan betyda förändringarDetta
såväl i form begränsningar material inte längre efterfrågasav av som
frekvent prövning tillägg till tillgängligaeventuella material.som av

för denInom centrala databasservicen ska enbart sådana materialramen
har frekventbred och användning hållas tillgängliga.som

Statistikdatabaser

Tidsseriestatistisk databas makromaterial med ungefär samma-
innehåll nu,som

databas,Internationell-

Regionalstatistisk databas makromaterial med ungefär samma-
innehåll nu,som

Delområdesstatistisk databas makromaterial befolkningavseende-
med ungefär innehåll nu,samma som

Statistikpaket för regional och kommunal planering REK-paket,-
ungefär nu,som

Socialstatistisk databas makromaterial med ungefär innehållsamma-
nu,som

Arbetsmarknadsstatistisk databas makromaterial under upp--
byggnad, samt

Ekonomisk snabbstatistik makromaterial med ungefär sarmna-
innehåll nu.som

CentralaII: observationsregister

i Enkla register föreslås finnas tillgängliga vid SCBsom

Rikets totala befolkning RTB,-
Befolkningsförändringar,-
Folk- och bostadsräkningar FoB,-

Fastighetsregister från Centralnämnden för fastighetsdata,-
Fastighetstaxeringsregister FTR,-

Befolkningens utbildning UR,-

n Enligt särskilt uppdrag från Finansdepartementet till SCB daterat september10
1992.
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Partisympatiundersökningar PSU-register,-

-Arbetskraftsundersökningar AKU,
-Register kontrolluppgifteröver från Riksskatteverket,

Centrala företags- och arbetsställeregistret CFAR,-
Mervärdesskatt från Riksskatteverket,-
Utrikeshandelsregister från Tullverket,-
Bilregistret från Vägverket,-

Lantbruksregister LBR,-

ii Kombinerade föreslås finnas tillgängliga vid SCBsom

Inkomst och förmögenhetsregister loF, finns redan nu,-

Årligt Årsys-register,sysselsättningsregister finns redan nu,-

Dödsfallsregister dödsorsaker miljö, finns nu,- -

Register för utbildningsanalys nödvändiga basregister finns idag-
vid SCB,

Register över brottsbelastningar lagfördaregister, finns nu, samt-

Levnadsförhållanden ULF-register, embryo finnsett nu men-
behöver förbättras.

III: Analysdatabaser

Fördelningsmodellen förFMP fördelningspolitiska studier, finns-
nu, samt

Dataförsörjningssystem för arbetsmarknaden DAISY, under-
utveckling.

framgårSom ovanstående finns samtligagenomgång dessaav nu
tillgängliga vid SCB i eller form. Kommitténs förslag innebären annan

struktur.därför ingen utvidgning innehåll eller grundläggandeav
Samtliga listade kombinerade observationsregister utgör baser därovan
data från olika undersökningsregister har kombinerats med uppgifter från
populationsregister PoE-register,RTB, utbildningsregister, dödsorsaks-
register, CFAR Detta är motiven förm.m.. dessa register börett attav

29 statistikpropositionenl 199293:prop. 101 sägs begränsning antaletatt en av
integritetskänsliga register vid eftersträvas.SCB bör Genomlörandcktammitténs
förslag innebär begränsning tillgörs sådana sektorsövergripande.äratt som
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spridas sektorsansvariga beställannyn-SCB och inte påñnnas kvar på ut
direkt sektorsorienterade register, bör motsvarandedigheter. Andra, på

respektiveskisseras här kunna tillgängliga från be-görassätt som
ställarmyndighet.

Överlämnande basmaterial till SCB5.6.4 av

viktigt fullgöra sin uppgiftKommittén det är SCB kan attatt attanser
databasserviceför tillgång till de föreslagna centrala databasernasvara

statsmakterna,rationellt och kostnadseffektivt sätt, såväl förpå ett som
perspektiv. uppgift ska utföras med beaktandeanvändarnas Denna avur

inom för fullgott integritetsskydd. Förfull sekretess och attettramen
i form databastillgångkunna hålla god service till olika användare av

del material bestållarmyndigheter framledes kommerkrävs attatt en som
för blir ñr enligt Kommitténha direkt tillgängliga SCBansvaret ovan.

myndighet för detföreslår respektive bestållaransvarigatt attansvarar
ska kunna tillgodose kravetdatamaterial behövs för SCB påattsom

vidareanvändning uppgifter de centrala databaser ställs till SCB:sav ur
förfogande slutliga observationsregistren statistikenså desnart som
baseras tagits fram.på

oberoendedetta sammanhang det viktigt konstatera SCB,I är att att
huruvida själv beställaransvarig myndighet, respektiveårav man

officiella statistikeni fråga eller ej, få tillgång tillproducent den måsteav
underlagsmaterial för fullgöra sina uppgifter inomde behövs attsom

förför den här preciserade databasservicen. De rättsliga reglernaramen
vidare lntegritetsskyddsutredningen.detta kommer behandlasatt av

följandeI dagsläget erhålls regelmässigt objektorienterade data från
myndigheter till för fullgöra vad produktionSCB kunnaatt ansvaret avser

statistikofficiell databassservice:samtav

Riksskatteverket
Taxering fysiska personer,-
Taxering juridiska personer,-
Mervärdesskatt,-
Fastighetstaxering, samt-
Folkbokföringsregister via Länsstyrelserna.-

Riksförsäkringsverket
Pensioner,-
sjukpenning, samt-

arbetsmarknadsersättning KAS.Kontant-

studiestödsnämndenCentrala
Studiemedel.-
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Tullverket
Tulldatasystemet.-

Vägverket
Bilregister.-

Centralnämnden för fastighezsdata
Fastighetsregister.-

Till detta kommer även administrativa material frän kommunsektom,
landsting, intresseorganisationer arbetsmarknadenpå m.m.

Som direkt följd kommitténs förslag till decentraliseraten av
beställaransvar kommer följande myndigheter beröras såsomatt
leverantörer mikromaterial i form slutliga observationsregister tillav av
den centrala databasservicen:

Socialstyrelsen,-
Brottsförebyggande rådet, samt-
Verket för högskoleservice.-

Dessutom berörs följande myndigheter i särskild ordning redansom
fått beställaransvar för officiell statistik:

Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden, samt-
Skolverket.-

Makromaterial kan bli aktuella för leverans från huvuddelen deav
beställarmyndigheter föreslagits. innehållerI dagsläget nämligensom nu
de statistiska databaserna vid åtminstoneSCB några centrala uppgifter
från så alla förområden vilka beställaransvaret lagtsgott ut.som

Kommittén vill samtidigt poängtera vikten successivt omprövaattav
och prioritera innehållet i den anslagsñnansierade databasservicen. Detta
innebär innehållet kommatorde förändras sikt jämförtpå medatt att
dagens situation. En anledningarna till förändringar är väntaatt attav
beror på utvecklingen vad den internationella rapporteringen.avser

5.6.5 Tillgänglighet och teknisk servicenivå

SCB behöver vidareutveckla nuvarande databasfunktioner för skapaatt
sammanhållen tjänst från vilken efterfrågade sifferuppgifter kanen

tillhandahållas. innebärDetta fortsatt, i vissaoch hänseenden förstärkt,
arbete med innehållsmässig och logisk samordning primärmaterialav som
skall ingå i de olika delarna servicen. Det bör detta arbetenoteras attav

fortsättningsvisäven kommer kräva särskilda personellaatt resurser.
Även ingående material överlämnas i standardiserade format ochom
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definitioner och begrepp behöver deenhetlighet iuppfyller kraven på
till reorganiseras ochhistoriska datamängdema från tid om-annan

den miljötill förändringar i efterfrågan chstruktureras för att anpassas
för integrerabeskrivas. behöver också göras löpandeska Insatser attsom

bör ingå i databasservcieninternationella och utländska materialde som
användarvänlig enhetlig struktur.till ochen

väl dokumenterade ochVidare skall för alla data ärSCB attsvara
tillfredställande Detta innebärutnyttjas på för användarna sätt.kan att

informationssiâkningsrutiner kopplasför ändamålsenligaSCB attsvarar
produceramaterial torde det bli aktuellttill siffermaterialen. För vissa att

uppgifter särskilt efter-skivor med ärdisketter eller CD-ROM som
Avsnittobservationsregistren vid enligt 5.6.3, ärfrågade. Vissa SCB,av

förkrävs avsättsväl dokumenterade. För andra attatt resursernu
Även internationelladatakvaliteten dokumentationen. för deförbättra och

in i respektivesärskilda insatser innan dessa kan läggasmaterialen krävs
presentationsdatabas.

vidbygger huvuddelen presentationsdatahaserna SCBl dagsläget av
söksystemanvändning databashanteraren Ett egenutvecklatAXIS.på av

Kommittén intevid framtagning sifferuppgifter.används att ettanserav
Utvecklingenviss databasstruktur ska postuleras.visst söksystem eller en

snabb ochtid varit synnerligenteknikområde har underinom detta senare
ochanvändning standardiserade struktureralltmeragår mot en av

uppfattningkommitténskommersiellt tillgängliga Det ärprogramsystem.
utnyttja sådana tekniskadatabassservicen vid SCB skall enbart systematt

tillgängliga och vanligenåtersökning, är allmäntför m.m.uttag, som
service. betyderförekommande också hos användarna denna Detta attav

gränssnitt väljas användare enkelt ochstandardiserade skall så att utan
sig materialen efterfrågas. lska kunna tillgodogörastörre omvägar som

kostnadseffekti-det viktigt observera kravendetta sammanhang är påatt
för de olikaför databassservicens vidkommandevitet såväl som

liknarviktigt sådana miljöer byggsär ävenanvändarna. Det att upp som
användarna förtrogna med.de ärsom

tillämpningenutvecklingen snabb vad gällerinternationella ärDen nu
datagränssnitt för kommunikation och utbytestandardiserade avav

möjligtföljas och långtmellan olika baser och Denna bör nära såsystem.
data inomstyrande för valet former för utbyteockså systemetavvara av

Sveriges officiella statistik.
i formvidareanalys lagras antingenallmänt kan data förRent av

statistikregister. allmännaohservationsregister eller aggregerade Den
och lagra material i form observa-utvecklingen går mot att avmer mer

flexibla uttagsfunktioner ochtionsregister. för kunna erhållaDetta såatt
snabba utvecklingenkombinationsmöjligheter möjligt. l och med densom

möjligt i fråga mycketADB-kapaciteten detta fullt ävenär omnumeraav

3° innebärformat lör kommunikation och utbyte data. DäremotenhetligaDvs av
interna hantering ochmyndigheterna vad gäller derasinga speciella kravdetta på

i fråga.lagring materialenav
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datamaterial. I princip torde detta inte innebärastora några negativa
konsekvenser integritetssynpunkt.ur

För underlätta för olika användare de facto kunnaatt nyttiggöraatt
data från olika register ställs avsevärda krav enhetlighetpå och systematik

dokumentationi i metadata. Vid SCB pågår arbete medett att tanu
fram dokumentationsmodell SCB-DOK och PC-DOK. Erfaren-en
heterna från detta arbete torde kunna utnyttjas vid utvecklingen av
dokumentationsstrukturer för databasservicen.

I många länder förekommer begreppet public file.use Detta avser
oftast datamaterial objektnivåpå är så anonymiserat och förtunnatsom
vad gäller känslig information det fara för integritetsintrång ochatt utan
andra sekretessbrott kan spridas till användare och vanligen till en
nominell kostnad. Denna form lättillgängliga datamängder är stortav av
värde för forskare.många Uppläggningen centrala material i sådanav en
standardiserad form bör förprövas också svenskt vidkommande.

I samband med framtagning public files förekommer deattav use
faktiska observationema bytts syntetiska objekt med hjälp s.k.mot av
statistical matching samtidigt försökt bevaraattsom man samma
fördelningsegenskaper det ursprungliga materialet har. Kommitténsom

de för tillgänglighet byggs iatt Sverige isystem allmänhetanser som upp
föredraär framför de där syntetiska datamängderatt används. Analyser

och testförfaranden kan göras med mycket större säkerhet och precision
registren inte innehåller syntetiska observationer. Däremot kanom

uttunning ske via klassindelning variabler skulle kunnat.ex. av som
medföra risk för bakvägsyidentifiering.

Det är kommitténs uppfattning bestållarmyndighetema böratt
eftersträva effektiv urvalssamordning via CFAR och RTB.

Det bedöms värdefullt även sådana datamaterial samlas in vidatt som
respektive beställarmyndighet för tillgängligagöras för vidareanalysatt
innehålls- och dokumentationsmässi utformas likartat sätt vidett som
SCB:s databasservice.

5.6.6 Kostnader och kostnadsfördelning

Nuvarande budgetmedel för den databasservice SCB idagsom upp-
rätthåller uppgår enligt anslaget till drygt 7 miljoner kronor. Detta belopp
inkluderar, utöver kostnader för underhålla datalagret ochattrena
utvecklingsarbete, också belopp för uppläggning och underhåll ettav
antal programspecifika material. DelrapportI föreslår2 kommittén att
budgeten för central databassservice vid SCB ökas något. Detta motiveras
främst behovet förbättra förbilligaoch användarnas tillgänglighetattav
till de i det föregående avsnittet preciserade materialen.

För budgetåret 199394 äskades inom för SCB:s metodanslagramen
miljoner4,9 kronor för tekniskt utvecklingsarbete nuvarande systemav

för statistiska databaser. Enligt kommittén förslag ska medel för
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databasservicen i framtiden tilldirekt denna funktion för underhållgå och
teknisk upprustning enligt allmänna förutsättningarnade skisseratssom
i föregående avsnitt. Behovet särskilda metodutvecklingsmedel tordeav
med den inriktning kommittén föreslår mindre starkt behovetänsom vara

för stärka den innehållsmässiga delen, inklusive dokumen-attav resurser
tation, och kapaciteten gå olika användare tillhanda flexiblamedatt uttag.
Flera nuvarandede presentationsdatabasema erbjuds användare viaav on-
linetillgång TSDB, RSDB har hittills haftSCB svårigheterm.m.. stora

fulluppnå kostnadstäckning inom detta område. tillMed hänsyn denatt
spridningensnabba kan kopplas till olikaPC, nätverk, det inteärav som

osannolikt efterfrågan presentationsdatabaserpå data kommeratt attur
öka. förutsätterDet dock dessa tjänster prissätts företag,såatt att
organisationer, forskare och privatpersoner finner detta äratt ett
kostnadseffektivt få tillgång till informationen.sätt att

vid föreslagna framtidaDen SCB centrala databasservicen skall ingå
integrerad del Sveriges officiella statistik. Detsystemetsom en av

innebär kostnads- och prisbild diskuterades i Avsnittatt samma som
tillämpas3.3.2 ska härför. Kommittén föreslåräven därför de totalaatt

kostnaderna för denna databasservice i princip skall fördelas följandepå
sätt:

Kostnaderna för framställning och tillhandahållande grund-av-
material inom för den officiella statistiken belastaskallramen
respektive beställaransvari myndighet. Materialen i fråga skall görasg
tillgängliga ñr SCB:s databasservice via standardiserade gränssnitt

deså insatser kan integreras övrig statistik.medatt utan stora
Datamaterialen skall också väl dokumenterade vid leverans.vara

SCB via anslagsmedel för materialen i fråga kan görasattansvarar-
tillgängliga för vidareanalys med beaktande fullgott sekretess- ochav
integritetsskydd. SCB också via anslagsmedel för särskiltattsvarar
efterfrågad internationell statistik blir tillgänglig inom förramen
databassservicen.

Respektive användare belastas med de direkta merkostnadema-
rnarginalkostnadema för databassystemet fram ochatt taur
distribuera de uppgifter efterfrågas. förKostnader eventuellsom
sambearbetning med andra uppgifter, beredning behövliga tillståndav
inklusive sekretessprövning o.dyl. skall också belasta respektive an-
vändare.

Det budgetbelopp Genomförandekommittén i Delrapport 2som
indikerat för denna service vid ifrånSCB utgår skisseradeatt ovan
funktioner kommer kunna byggas Det är dock knappastatt upp.
realistiskt omformapå gång verksamheten enligt ovanståendeatt en
modell. successiv utvecklingEn vad här skisserats bör därförmot som

bör få iske. SCB uppdrag tillsammans med föratt snarast representanter
forskarsamhället och övriga huvudintressenter fram preciseratta ett
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förslag till hur den ovanstående databassservicen bör utformas och
organiseras.
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6 SCB:s för anslags-ansvar

finansierad statistik mm

SCB skall enligt kommitténs direktiv för sådan officiell statistikansvara
griper över flera områden och inte har någon naturlig myndig-som

hetsanknytning där förtroendet påtagligt SCB har be-samt attgagnas av
ställaransvaret. Vidare i kommittédirektiven kvantitativt mål förettanges
förslaget till utlagt beställaransvar. Som slogs fast i Kapitel följer4
kommitténs förslag denna indikation.

6.1 Officiell statistik SCBmed beställar-som
ansvarig

All officiell statistik inte läggs på bestållaransvariga sektorsmyn-utsom
digheter enligt förslaget i Avsnitt eller4.3, redan är utlagd, ansvarar
SCB för. innebärDet SCB:s i fortsättningen kommeratt attansvar
omfatta följande hela statistikomrâden enligt indelningen i officiell
statistik i Bilaga 5:

arbetsmarknad,-
befolkning,-
inkomster och inkomstfördelning,-
levnadsförhållanden,-
medborgarinflytande,-
nationalråkenskaper,-
priser och konsumtion, samt-

och kommunikationer.transporter-

För följande områden har delats mellan sektoransvarigaansvaret upp
myndigheter och SCB:

bostäder och byggande; SCB för den pris- ochansvarar rena-
kostnadsstatistiken fastighetstaxering,samt

handel med och tjänster; SCB för all ochvaror ansvarar varu--
tjänstestatistik den behövs inom för försöijningsbe-utom som ramen
redskapen,
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miljöräkenskaper,förSCBmiljövård och naturresurser; ansvarar-
naturresursstatistik,handelsgödsel ochstatistik över

blocketför helanäringsverksamhet; SCB utom pro-ansvarar-
utlandsägda företag,ochkonkursernyföretagande,dukterna

ñnansstatistikkommunalförekonomi;offentlig SCB ansvarar-
samtm.m.,

forskningsstatistiken,förforskning; SCButbildning och ansvarar-
utbildnings-Kostnader förproduktenutbildningsregistret samt

väsendet.

detalje-uttryckt i formbeställaransvar,ovanståendeInnehållet i av
tilli Bilaga 4redovisadesolika områdena,statistikprodukter för derade

Delrapport 2.
sättska utformas påbestållaransvarSCB:sPrincipen är att samma
harinnebär SCBKapitel Detföreslagits i 4.områdenför dessa attsom

medbehovsprecisering och kontakterfrånför hela processenansvar
ochproduktionenutformningenfrågortillanvändarrepresentanter avom

Även framtideniområden SCBför deSOS-serien.publiceringen i som
användarkontakter.löpandebreda ochangeläget medför detäransvarar

förformernuvarandebedömningenligt kommitténsinnebär attDetta
successivtoch kontakternabehöver övergenerelltarbetedetta sett ses

förstärkas.

områdenaavseendeAnalyser och6.2 prognoser
utbildningocharbetsmarknadbefolkning,

medbeakta hur arbetetsärskilt skallkommitténdirektiven nämnsI att
utbildningarbetsmarknad ochavseendeanalyseroch samtprognoser

och finansieras. Dennaskaochdemografiska analyser styrasprognoser
funktionerflertal olikautgångslägetvid iomfattar SCBverksamhet ett

miljonertill 18Beloppsmâssigt den närmareuppgåraktiviteter.och
demografimiljoner kronor3,5årsbasis, närmarekronor på avservarav

Övrigabefolkningsframskrivningar.familj inklusiveochmed barn
ochlångsiktiga utbildnings-delsmiljoner kronorinsatser, drygt 14 avser

elevuppföljningar.olikadelsmiljoner kronor,7yrkesprognoser ca
redovisasinformationdenför de olika delarna ärGemensamt att som

anslutning tillibearbetad enligtfrån arbetet är resonemangenmera
dehuvuddelenfallet förvad åri Kapitel 2 änbehovstrappan avsom

ochinnehåll, formSamtidigt gällerstatistikproduktema.reguljära att
Tillfrån till år.relativt mycket årvarierarverksamhetenomfattning på

relativtockså knutetarbetetanslagsfmansierade delen ärden om-enav
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fattande uppdragsverksamhet.
Kommittén föreslår enligt specifikationen i Avsnitt 4.3 medel föratt

den del analysverksamheten gäller lärarprognoser och analyserav som
förs till Skolverket. Medel inom för delprodukten Barns levnads-ramen
förhållanden föreslås tillföras Barnombudsmannen. Vidare föreslår
kommittén befolkningsframskrivningar inkluderasatt officiellsom
statistik inom befolkningsområdet och för detta ligger kvaratt ansvaret
på SCB.

Övriga delar verksamheten, inkluderas inom den officiellaav som
statistiken, föreslås fortsättningsvisäven ligga kvar vid SCB. Detta
motiveras föreslåsSCB få beställaransvaret föratt den officiellaav
statistiken inom såväl befolkningsområdet för arbetsmarknaden.som
Detta i sin talar för analysresursen på dessa integreradetur att områden
kan ligga kvar på SCB. Vidare finns det allmänt behovett mera av en
central vid SCB kan utföra statistiska analyser och arbete medresurs som

likartatpå sätt sker. Arbetet inkluderas därför blandprognoser som nu
SCB:s myndighetsuppgifter i enlighet med nuvarande skrivning i
instruktionen.

Övriga6.3 anslagsfinansierade uppgifter

SCB utför också vissa andra funktioner inte faller inom försom ramen
statistikproduktionen eller ñrvaltningsuppgiftema kring SOS. Till denna

uppgifter hör tåtortsavgränsning, frågor kring utnyttjandegrupp av
ljärranalys vid statistikproduktion och publicering i kartfomi, regionala
indelningar samordning regionalpolitikens statistikbehov.samt av
Beloppsmåssigt det sigrör knappt 3 miljoner kronor på årsbasis.om
Kommittén dessa uppgifter fortsättningsvisävenatt bör ligga vidanser
SCB. De skall därför inkluderas bland verkets myndighetesuppgifter.
Innehållet och omfattningen skall till de olika avnåmamas behovanpassas
på motsvarande sätt skisserats för övrig SCB-verksamhet.som ovan

Vidare skall i myndighetsuppgiften ligga föra det Centralaatt
Företags- och Arbetsstålleregistret CFAR. CFAR har mycket breden
användning underlag för framställning ekonomisk statistik. Detsom av
tjänar vidare olika administrativa syften. SCB redan idag för attansvarar
registret i fråga finns, hålls aktuellt och görs tillgängligt enligt särskild
reglering. CFAR och de statistikregister årligen läggs medsom upp
utgångspunkt därifrån har vidare viktig uppgift rationaliserings-en som
och samordningsinstrument uppgiftslämnandet från företagssektom.av
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6.4 Sammanställning för SCB

föreslås enligtSCB få för statistikområden,antal föransvaret ettovan
vissa myndighetsuppgifter vad analys och prognosarhete församtavser

andra funktionernågra faller utanför för statistikproduktionensom ramen
eller förvaltningsuppgifterna kring SamtligaSOS. dessa uppgifter skall
liksom tidigare i sin helhet anslagsfinansieras.

Budgeten för korrigerad i enlighetSCB, med ovanstående utläggning
beställaransvaret, redovisas i Tabell 3. Alla belopp uttryckta iärav

kostnads- prisläge ioch anslagsframställningSCB:s församma som
199495. Det bör observeras till följd internbl.a. omorganisationatt, av
vid föreligger inteSCB, budgetbelopp uppdelade direkt ovanståendepå
områden. De kommer delasattgemensamma resurser som upp

och avdelningar har i nedanstående sammanställning endastprogram
schematiskt lagts Kommittén har inte funnit någon anledning räknaut. att
fram detaljeradenågra budgetposter för olika organisationsenheter.SCB:s
Vad gäller den interna organisationen och arbetsformerna vid Statistiska
centralbyrån lämnar kommittén till verket ställning till hur dessaatt ta
bör ut.se
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Tabell 3: Förslag till för SCBanslag för budgetåret 199495

F

Förvaltning Samordning och bevakning 5.800av
SOS

Information och statistikservice 17.000

Nationell statistiksamordning 5.500

Internationellt statistikt 3.500sam-
arbete

Grundläggande: metodutveckling 7.745

Dgghasgervice 8.200

Statistikpro- 69.012
duktion via

Befolkning 14.584anslag mm

Bostäder och bvggande 8.672

Handel med och tjänster 7.825varor

Inkomster och inkomstfördelning 17.788

Levnadsförhållanden 16. 844

Medborgarinflvtande 10.564

Milövård och naturresurshus- 6.286
hål ning

aner 1.3471

Näringsverksamhet och central 45.732
elon.stat.

Offentlig ekonomi 3.752

Priser och konsumtion 26.145

Transporter och kommunika- 9.421
tioner

Utbildning och forgkning 3,558

Myndighetsroll Analyser 99h 16.648prognoser

Befolkning och regioner 2.924

företaCentralt och arbets- 6.038s-
ställeregister FAR

3 Till detta kommer 5.700 kkr till regeringens disposition enligt SCB:savsatta
anslagsframställning.

4 I4OI3I
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SCB7 uppdragsmyndighetsom

Enligt kommittédirektiven bör SCB:s uppdragsverksamhet komma ökaatt
till följd decentraliseringen bestållaransvaret. det följande berörsIav av
kort nuvarande och väntad framtida uppdragsverksamhet Statistiskavid
centralbyrån.

7.1 Nuvarande uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten vid SCB hade budgetåret 199293 enligt bokslutet
omslutning på drygt miljoner kronor. budgetåret 199394180 Fören

beräknas uppdragsbeloppet öka till förstanärmare 240 miljoner kronor i
hand beroende överflyttningen beställaransvaret för huvuddelenpå av av
jordbruksstatistiken till LES.

Det övergripande syftet med uppdragsverksamhet enligtSCB:s är
verkets uppdragspolicy tillgodose efterfrågan statistisk information,påatt
statistiska bearbetningar, och konsultinsatser därtill anknutnaexpert- samt
tjänster.

Principen för prissättning är täcka den långsiktiga självkostnaden.att
Avgiftsförordningen SFS 1992:191, ändrad det1993:431 anger
regelverk skall gälla. Det innebär samtliga kostnader för vissattsom en
produkt, till dess den är levererad och betald, skall belasta uppdrags-
givama. Full kostnadstäckning för respektive resultatområde ska därmed

innebär dock inteuppnås. Det varje enskild tjänst måste täcktatt vara
exakt. Samrådsförfarande med RRV gäller i taxefrågor. denFör
internationella konsultverksamheten gäller särskilda enligtregler
tjänsteexportförordningen 1992:192. Dessa behandlas särskilt här.

Volymmässigt verksamheten heltär beroende uppdrag från ettav
fåtal kunder. Statliga myndigheter dominerar. Därefter kommerstora
regionala och kommunala regeringskansliet och kommittéeväsen-organ,
det privat sektor. Det innebär uppdragsverksamheten i förstasamt att

tjänarhand sådana användare har ekonomiska betala förattsom resurser
service utöver den inom för den officiella statistiken ochsom ges ramen

allmäninfomiativa uppgifter. Totalt är emellertid ävensettsom upp-
dragsverksamheten mångfasetterad och tjänar brett spektrumett av
användare och användningar. olikaDe uppdragsinsatsema kan grovt

indelas enligt följande:räknas

statistikproduktionLöpande officiell statistik uppdrag,m.m.-
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Genomförande specialundersökningar uppdragpå survey-av-
undersökningar o.dyl.,

Framtagning underlagsmaterial för forskare,vidareanalysav av-
utredare och analytiker databasservice m.m.,

Statistiska sammanställningar och publikationer,-

Vidareanalys uppdrag tredje såväl statistiskapå part rentav-
analyser åmnes- och problemorienterade analyser, samtsom

Utbildning, metodstöd och skräddarsydd konsultverksamhet-
inklusive internationellt konsultarbete.

relativa omslutningen i förändratsDen dessa har undergrupper
Traditionellt framtagningår. har registerunderlag ochsenare av

databasservicen varit specialundersökningardominerande med påm.m.
andra plats. tid har den löpande statistikproduktionenUnder påsenare
uppdrag successivt ökat i betydelse i och med den överflyttning av
beställar-

redan skett till antal myndigheter och andraettansvaret organ.som
varierar kategorierna. Allmäntkonkurrenskraft mellan deSCB:s sex

undersökningsinstitutkan konkurrensen med privata årsett noteras att
genomförande specialundersökningar. harmycket hård vad gäller SCBav

prismässigt sådanatid haft kunna konkurrera påunder svårt atten
gäller statistisk analys synnerligentraditionella uppdrag. När det är SCB

konkurrenskraftigt till följd den starka tekniska kompetensen. Inomav
verket också väl tillgången tillflera sektorer lyckas ett stortgenom

olika statistiska uppgifter finns och dessdatalager och kunskap varom
kvalitetsaspekter. arbetar aktivtjämförbarhet respektive övriga SCB på

inom flera olika delar. Medvetenheten kundernasmarknadssidan om
successivt vidfaktiska behov och manifesta efterfrågan ökar verket.

förädlingsista uppdrag enligtDe typernatre av ovan avser av
statistisktförsta gäller huvudsakligengrunduppgifter något slag. Deav

statistiskutnyttjande tekniska kompe-produktionsarbete, samtav resurser
primäruppgifter.vidaredistribution tillgängligarespektivetens, ren av

framtida uppdragsaktiviteter7.2 Tänkbara

uppdragsverksamhet öka såväl i volym vad gällerväntasSCB:s som
Kommittén ifrånden totala omslutningen. utgår SCBandel attav

produktion statistik för vilkenlämna offerter denkommer att av
detta sammanhangbestållaransvaret föreslås läggas Iut. noterar

för utveckling statistiken i fråga har överförts tillkommittén anslagatt av
respektive beställaransvarig. i sin innebär SCB, sådanaDet tur att om
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uppgifter också inkluderas i offertförfrågan, skall inkludera dessa i sin
kostnadsberäkning.

Den relativt största ökningen till följd ändrad ansvarsför-sett av
delning och decentraliserat beställaransvar är vänta inom den förstaett att
kategorin löpande statistikproduktion. Kategori 3 databasservice

ocksåväntas öka i omfattningavsevärt till följd kommitténs förslag iav
detta avseende. Det gäller antalet uppdrag, medan däremot den totala
ornslutningen knappast kommer öka i motsvarande grad till följdatt av
de föreslagna insatserna sänka kostnaderna för denna service.att
Uppdragsdelen i detta sammanhang service tillrör tredje forskare,part
utredare, analytiker, få tillgångetc. önskar till statistiska databasersom
och observationsregister för vidareanvändning, liksom till be-egen
ställarmyndigheter behöver utnyttja basregister för produktionsom av
officiell statistik.

Till följd förslagen avseende spridning beställaransvaret tordeav av
efterfrågan statistiskpå analys öka, åtminstone i det korta perspektivet.
Kommittén bedömer de ñreslagna beställarmyndighetema haratt nu
behov successivt stärka sin kompetens för vidarebearbetningarattav egen
och analysinsatser. kompetensSCB:s inom området statistisk analys utgör

väsentlig i detta arbete.en resurs
insatserSCB:s konsult i frågor statistisk metodutvecklingsom om

och utbildning Statistiker vid beställarmyndigheter väntas öka avsevärtav
till följd kommittéförslaget. Genomförandekommittén ifrånutgår attav
SCB avsätter utformar principer och rutiner försnarast samt attresurser
kunna tillgodose kommande behov inom området.

För kunna utarbeta offerter de olikapå statistikområden för vilkaatt
beställaransvaret läggs krävs SCB avsätter särskildaut att resurser.

tillsammansKraven på med uppdragsgivare utforma klara avtal föratt
statistikproduktionen också viktigaär beakta.att

Behovet utbildningsinsatser och skräddarsydd hjälp till främstav
beställarmyndigheter väljer producera statistik i regi väntasattsom egen
öka avsevärt. På förutsättssätt kompetensSCB:s vadattsamma avser
tillämpning datalagstiftningen och hantering integritetsfrågor vidav av
statistikverksamhet kommer efterfrågas beställannyndighetema.att av

Fördelningen vad skall viagå anslag och vad skallav som som
avgiftstäckas berördes allmänt i Kapitel och3 5. Gränsen mellan service

SCB framgent ska kostnadsfritt inom för sin förvaltnings-som ge ramen
roll och avgiftsfinansierad uppdragsverksamhet måste klart preciseras.
Kommittén föreslår SCB får i uppdrag utarbeta och redovisa klaraatt att
principer för detta.

Varken SCB eller någon beställarrnyndighet skall göraannan
ekonomiska vinster denpå anslagsfinansierade statistiken. Däremot är det
kommitténs uppfattning omfattandeså service möjligt till tredjeatt som

bör eftersträvas. Förâdling den officiella statistiken och desspart av
underlag intensifierasbör för öka användningen och därmed värdetatt av
tillgängliga datamaterial.
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8 Förslag till kompletterande

författningsreglering

följande redovisas förslagI det kommitténs till ändrad respektive
kompletterad författningsreglering med anledning föreslagnadeav
ändringarna i beställaransvaret för officiella statistiken.den Samman-
ställningen nedan bygger de diskussionerpå och överväganden som

kapitlen.redovisats i de föregående

8.1 Förordning officiella statistikendenom

och förordningen officiell statistikLagen utgör allmänt settom en
ändamålsenlig grund för kommitténs förslag. Såväl förvaltnings-SCB:s
uppgifter inom området beställarmyndigheters i principärsom ansvar
klart uttalat. Några avgörande förändringar eller tillägg torde därförmer
inte erfordras enligt kommitténs bedömning. kompletteringarDe som
behövs två slag, nämligen dels i form vissa stadganden, delsär av av nya
i form ändringar i nuvarande bestämmelser. Följande punkter börav
kompletteras, förtydligas och ändras.

Enligt kommitténs bedömning följandekrävs stadganden:nya

För såväl olika heställarmyndigheter skall kunna fullgöraSCBatt som
sina respektive uppdrag fungera inom föroch Sveriges officiellaramen
statistik bör förordningen den officiella statistiken1992: 1668 om
kompletteras med följande stadganden:

efter § 2:

Då beställaransvarig myndighet önskar väsentliga förand-göra
oficiell statistik skall detta redovisasringar anslagsfranz-iav

Ändringarställningen. statistikens innehåll och onfattrtirzg,i
ändring frekvens, redovisningstziváer eller variabelirztte-ax. av

32 exakta utformningen respektive forfattningsregleringDen kommer attmera av
bli beroende vilka lösningar lntegritetsskyddsutredningen väljer föreslå ochattav

fortsatta hantering frågor.statsmakternas dessaav
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tillhåll, skall anmälas SCB.

före

kvali-dokumenteras,skall produceras,officiella statistikenDen
beaktande användar-medtillgängligtetsdeklareras och göras av

kvalitetskrav.nas

efter § 9:

Central databasservice

underlag till denhålla sådanaskallStatistiska centralbyrån
särskiltsamlad form,tillgängliga, iofficiella statistiken som

Primärdata förvidarebearbetning.användarna förefterfrågas av
berörda beställarmyndig-frånändamål skall tillställas SCBdetta

heter.

Prissättning

direktabetalar deoch dess underlagstatistikenAnvändare av
med särkilda mång-förknippademerkostnader är uttag,som

fråga.materialen ifaldigande och distribution av

kompletteringar:följandekommitténs bedömning krävsEnligt

utformadeofficiella statistikenden äri förordningenoch 5-7§ l-3 om
beställaran-vilken myndighet äroberoendekunna fungeraför att somav

föreskriftermeddelaemellertid rättensvarig. I § 4 begränsas att som
beställaransvarigaallauppgiftslämnandet till SCB. Förförbehövs att

kommitténhärvidlag föreslårmöjlighetskall ha likamyndigheter att
följande:paragrafen enligtändring igörs

myndigheter harochStatistiska centralbyrån övriga4 § som
får meddelastatistik enligt bilaga 5för ojficiellbeställaransvar
uppgiftsläm-behövs för sådantföreskrifterde ytterligare som

nande.
.......... ..

uppgifts-författningar avseendeSärskilda8.2
lämnande

från föreslåsbeställaransvar SCButläggningområden därFör några av
uppgiftslämnandet. Iförfattningsregleringsärskildfinns idag styrsom
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dessa SCB skall erhålla material. Dettaatt gäller bl.a. råttsstatisti-anges
BRÅken som föreslås få beställaransvaret för delar socialt-samt av

jänststatistiken som SoS föreslås få beställaransvar för.
Det torde lämpligt modifiera berörda författningar iatt såvara motto
beställarmyndigheten i fråga inte låsesatt till utnyttja SCBatt som

producent statistiken i framtiden. Därför föreslår kommitténav att
respektive bestållarmyndighet skall material förmottagareanges som av
den officiella statistiken. Den exakta utfominingen dessa bestämmelserav
kommer beroende hur registeransvaretatt utformas i framtiden.vara av
Integritetsskyddsutredningen kommer formulera förslag i dettaatt ett
hänseende i sitt slutbetänkande.

8.3 Förordningar med instruktion för de nya
beställarmyndighetema

Som noterades i Kapitel 4 bedömer kommittén bestållaransvaret för
officiell statistik sådan dignitet detta bör framgå respektiveattvara av av
myndighets instruktion. Kommittén föreslår därför i respektiveatt
beställarmyndighetemas instruktioner införs punkt följandeen av
innehåll:

x-myndigheten för den ovâficiella statistiken avseendesvarar y-
området i enlighet med stadganden lageni 1992:889 denom
ojiciella statistiken och förordning 1992:1668 den ojiciellaom
statistiken.

8.4 Instruktion för SCB

SCB:s uppgifter framgår förordning 1988:137 med instruktion förav
Statistiska centralbyrån. Också denna utgör i sina huvuddrag goden
grund för de framtida uppgifterna enligt kommitténs bedömning. Allmänt

kan det intesett görs referensnoteras någon tillatt Sveriges officiella
statistik, i stället till den statliga statistikproduktionen.utan Kommittén

följande kompletteringar därför böratt göras:anser

Till § 2 läggs punkt in med följande innebörd:en ny

hålla ojficiell statistik och sådana underlag därför oftasom
ejteqfrágas tillgängliga på ADB-media för vidarebearbetning av
användare.
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9 Väntade effekter kommitténsav

förslag

I det följande redovisas Genomförandekommitténs bedömning väntadeav
effekter den föreslagna reformen. Diskussionen sin utgångspunktav tar
i målsättningarna såsom de preciserats i statistikpropositionen Prop.
199293:101 och kommittédirektiven Dir. 1993:9.

direktivenI sägs syftet med omläggningenatt är göra styrningenatt
den statliga statistiken effektivare ökad grad användarpå-av genom en av

verkan. Detta syfte kan bli uppfyllt så mening kommitténattanses
föreslår utläggning beställaransvaret för officiell statistik till 16av
myndigheter. Innehållet i beställaransvaret har kommittén preciseratsav

omfatta alla frånatt bestämma innehåll via beslutmomenten att om
produktion till publicering och för göra uppgifterna till-ansvaret att
gängliga för vidareanvändning. Budgetbelopp grundade på SCB:s interna
beräkningar läggs ograverade till myndigheterna i fråga.ut För att
säkerställa kontinuitet långsiktighet,och god tillgänglighet ñr olikasamt
användare, föreslår kommittén dels Övriga användare hörs, delsatt att
SCB får precisierat inom för Sveriges officiellasystemetansvar ramen
statistik.

Markant ökad användarstyming föruppnås den övriga statliga
statistiken sådana uppgifter utanföratt SOS tidigaregenom som
anslagsñnansierats vid SCB i fortsättningen föreslås direktstyras av
respektive huvudanvändare. Budgetbelopp för dessa produkter läggs ut
på myndigheterna i fråga.

Tidigare statistikutredningar, remissvar på dessa, bakgrundsma-samt
terialet för Genomförandekommittén antal olika aspektertar påettupp
den statliga statistiken förtalar respektive ökad direktemotsom en an-
vändarstyming. Såväl väntade positiva aspekter hotbilder har berörtssom
i tidigare underlag. Olika frågeställningar i detta sammanhang berörs här
under rubrikerna: statistikens kvalitet, tillgången statistiskpå information,
statistikkompetens och andra kostnadseffekter uppgiftsläm-samtresurser,
naraspekter. Kapitlet avslutas med förslag till uppföljningett av
reformen.

9.1 Statistikens kvalitet

Kvalitetsfrågoma är fundamentala för den officiella statistikenatt skall
kunna fungera objektivt underlag för olikaett användare och inomsom
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i vidkvalitetKommittén använder begreppetanvändningsområden.olika
frågortillförlitlighetsaspekterochomfattande såväl relevansmening som

särskilt iberörs nästaTillgänglighetsfrågomatillgänglighet.avseende
rubrikernaunderkvalitetsaspektemaövrigadiskuteras deavsnitt. Nedan

Jämförbarhet.Tillförlitlighetobjektivitet,Innehåll och samt

Innehåll objektivitetoch9.1.1

innehåll bättrestatistikensreformenför ärutgångspunktemaEn attav
Kommitténfaktiska behov.huvudanvändamastillskall attanseranpassas

decentralise-förslagen tillde presenteradetillgodosetts medmål väldetta
vissa andrarisk förinnebär dettaSamtidigtbestållaransvar. attrat en

beaktas sämrebeställarmyndighetema,sidanbehov, vidanvändares av
beställarmyndigheten harinnebärKommitténs förslagtidigare.ån att

statistiken ifrån alla användaresynpunkterför invägaatt avansvar
användareutanför. den månsektorn Isåväl inom attfråga, anserensom

kanaliseravederbörlig ordning har SCBtillgodoses iintedess behov att
Avsnitt 5.1.1.preciserats ividareklagomål och föraeventuella som

Även beaktas SCB.skalldet s.k. allmänintresset,användarna,de små av
direktivendepartementschefen i sägerkanDet attnoteras att om-

minska. Enkommastatistiken bedömsofficiellafattningen den attav
framtidenkommer ii samhälletstatistik behövsandel denstörre somav
områdeni fråga. Debeställning användarendirektproduceras påatt av

Bilagapreciserats iofficiell statistik harregelbundentäckasska avsom
den exakta gränsenkonstaterats,tidigareKommittén5. attanser, som

ellerför alla börstatistik inte gångövrig statligofficiell ochmellan en
visstinnehållet ifaktiska SOS inomfastställas.kan Det ett sam-ens

mellan be-i löpande dialogutformasi ställethållsomrâde måste en
övriga användare.ställamiyndighet och

objektivstatistiken skallofficielladenstatistiklagen sägsI att vara
bestållarmyndighetsdirekt i varjetillgänglig. liggerDetoch allmänt
kommitténs förslagskall enligtblir fallet. SCBtillse såattattansvar

allföreslår vidareGenomförandekomrnitténsker.bevaka så attatt
allmäntmöjligt skall görasproduceras ocksåstatistik snarastsom

Även löpandebevakningsansvarinom SCB:sdetta liggertillgänglig. att
följa upp.

klar sektorsan-det inte finns någonområden därStatistik för sådana
vidför SCBskäl talar fortsattdär andrasvarig myndighet, eller ansvar

ograverad kvar på SCB.förslagenligt kommitténsligger
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9.1 .2 Tillförlitlighet

Olika användare har skilda krav den statistiska kvaliteten i redovisadepå
resultat. Generellt kräver ökande tillförlitlighet statistisksett noggrarm-
het vid produktionen. råder dock knappastavsätts Detatt mera resurser

enkelt samband mellan kostnad och tillförlitlighet. Vid omprövningnågot
statistikproduktionen visar det sig ibland kostnaderna kan minskasattav

samtidigt kvaliteten behålls eller förbättras. Kommittén villt.0.m.som
därför betona vikten löpande granskning och omprövning metoderav av
och produktionsprocesser.

användare har önskemål detaljresultatMånga starka erhållaattom
nedbrutna låg regional nivå eller för olika kategorier hushåll,på t.ex.
företag statistikenetc. I den mån bygger på statistiska urval kräver med
nödvändighet ökad nedbrytning i redovisningsgrupper större urval än om
endast rikssiffror, uppgifter för samtliga hushåll eller för hela näringslivet
efterfrågas. Samtidigt bör de statistiska metoderna underärnoteras att
stark utveckling inom detta område. Detta innebär tillgång tillatt genom
populationsuppgifter från register och adminstrativa kan acceptablaramar
skattningar erhållas förockså vid urvalsbaseradesmå ävengrupper
undersökningar. viktigt förDetta är område SCB:s grundläggandeett
metodutveckling.

Kommittén markerar vikten acceptabel miniminivâ påattav en
noggrannheten upprätthålls i all officiell statitik. Noggrannhetsintervall
eller motsvarande bör regelmässigt redovisas imått beräknas och
samband med statistiken publiceras kan bedöma i vadså användareatt att

derasmån krav är uppfyllda.
Noggrannhetsintervallens storlek funktionär såväl urvalsstorle-en av

ken mängd andra faktorer i uppläggningen och genomförandetsom en av
den statistiska undersökningen. Faktorer val begrepp ochsom av
definitioner, mätförfaranden bortfallshanteringoch särskilt viktiga iär

Ävendetta sammanhang. detta frågorutgör bör bli föremål försom
ytterligare insatser inom för SCB:s grundläggande metodutveck-ramen
ling.

Den statistiska sakkunskapen förbehövs bakaattsom noggrann-
i statistikenheten och bedöma lämpligheten olika statistiskahos

insamlingsplaner finns inte allaännu hos beställarmyndighetema. Dessa
tjänster kan emellertid erhållas från bl.a. SCB och då delstor aven
själva produktionsarbetet åtminstone i förmodligenövergångsperioden

liggakommer kvar hos SCB bör inte detta utgöra någon störreatt
nackdel. Decentraliseringen beställaransvaret bör dessutom medföraav

successiv höjning den statistiska kompetensen hos beställannyndig-en av
heterna.
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9. Jämförbarhet1

kritikenI statistikutredningen har framförts farhågor attav om en
decentralisering beställaransvaret skulle medföra risk för bristandeav
jämförbarhet. Kommittén bedömningen myndighetergör deatt som nu
fått beställaransvar har intresse övriga användare följaattsamma som av
utvecklingen tiden bevara jämförbarheten.över och

Jämförbarhet är betydelse såväl för möjligheterna kunnaattav
kombinera statistiska frånmaterial olika sektorerregionernationer i
integrerade beskrivningar, för studier förändringar tiden.översom av

En väsentlig aspekt rumslig jämförbarhetpå möjligheterna attavser
jämförakunna statistik förmellan olika länder. Detta behov accentueras

i och med nännandet till EGEU. Samtidigt kommitténnoterar att
Eurostat aktivt efter harmoniseringsträvar mellan medlemsländerna såväl

andramed nationer. EGEU fungerar alltmera centraltettsom som
samordningsinstrument. Detta märks bl.a. såväl OECDattgenom som
olika FN-organ alltmera samordnar sina harmoniseringssträvanden med
EG EU. Genomförandekommitténs förslag torde innebära förstärkningen
härvidlag i och med respektive beställarmyndighet föreslås aktivatt en

iroll det internationella samarbetet. Samtidigt föreslås SCB normalt svara
för den reguljära tillrapporteringen olika internationella Dettaorgan.

tillsammans bör enligt kommitténs bedömning säkerställa godtaget en
grundläggande jämförbarhet.

skall enligt kommitténs förslag nationellSCB för samordning.svara
Detta innebär för sådana standarder och nomenklaturett ansvar som
utnyttjas inom flera olika områden. SCB har redan tidigare haft sådantett
allmänt Det kan vissa användare idag mindre nöjdaärnoteras attansvar.
med de möjligheter föreligger kombinera statistik från olikaattsom nu
källor och områden. Kommittén understryker vikten alla be-attav
ställaransvariga myndigheter försöker sin efterstatistik de regleranpassa
för enhetliga Statistiskastandarder centralbyrån föreskriver.som

Det ligger i sakens för god jämförbarhet tiden krävsövernatur att
stabil statistikproduktion. målDetta står i viss i konflikt medmånen

målet hög flexibilitetgrad och anpassning till de aktuellaom en av
statistikbehoven. Samtidigt skall observeras visats i Avsnitt 2.1att som

del statistikbehoven faktiskt möjligheten kunnastor atten av avser
studera förändringar tiden, iöver anslutning till effektstudier ocht.ex.
uppföljningutvärdering. i sinDetta förutsätter enhetlighet i begrepptur
och undersökningstekniker mellan två eller flera perioder.

Oberoende beställaransvaret läggs sektorsansvarigpåutav om en
myndighet eller det viktigt statistikproduktionenär utformas påatt ett
sådant sätt möjligheterna till bra jämförelser över tiden beaktas. Dettaatt
innebär inte ineffektiva, teknikerkonserverande och begrepp skallatt
användas, fastmer förståelse visas för viktenmåste iutan att attav en
föränderlig miljö och med förändrade produktionsförutsättningar kunna
vidta sådana åtgärder möjligheterna till jämförbarhet beaktas.att
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mångaerbjuder möjligheter härvidlag. viktigStatistisk metod Detta är en
del den grundläggande metodutvecklingen i fortsättningenSCBsomav
enligt förslaget skall för. Resultaten arbetet skall görasansvara av
tillgängliga för alla berörda.

särskild vikt de serier läggs i statistiska databaserärAv att som
liksomuppfyller högt ställda krav på acceptabel jämförbarhet över tiden,

områden och Kommitténs förslagmellan sektorer. SCB normaltatt svarar
internationellaför den rapporteringen och utbyte data med andraav

länder torde innebära jämförbarheten i olika internationella databaseratt
kan förbättras jämfört med nuläget.

9.2 Tillgången på statistisk information

för officiellaUtgångspunkten reformen den statistikens tillgänglig-är att
het inte får försämras. slås i kommittédirektiven fastTvätt attom
användarnas möjligheter få tillgång till den officiella statistiken ochatt

för vidareanalysdess underlag bör Öka.
Principema för publicering Sveriges officiella statistik får i ochav

med Genomförandekommitténs förslag fastare form. tordeDettaen vara
godo för dess tillgänglighet. motsvarande kommitténPå sätt räknarav

tillgänglighetenmed till den officiella statistikens centrala grund-att
material kan upprätthållas och sikt även förstärkas i och med förslagen
till särskild databasservice vid AvsiktenSCB. är vidare kostnadenatten
för forskare och andra intresserade skall kunna hållas för dennanere
service i och med grundverksamheten helt anslagsfinansieras.att
Decentraliseringen beställaransvaret kan dock medföraävenav en
decentralisering statistikregister intresse för andraär även änav som av
beställarmyndighetema. Möjligheten utnyttja och samköra dessa föratt
olika ändamål inte tekniskt statistiskär främst fråga lagtek-utanen en
nisk. behandlas Integritetsskyddskommittén.Detta Genomförandekom-av
mittén har betonat vikten detta löses så statistikens värde kanatt attav
nyttiggöras fullt ut.

Samtidigt kan tillgången statligviss övrig statistik kannoteras att
bli osäker. direkt följdDetta är sådan statistik fallerattmera en av som
utanför SOS i fortsättningen helt skall bestämmas respektive huvudan-av
vändare. börDet dock observeras den allra delenstörsta nuvarandeatt av
statistikproduktion vid SCB klassificerats officiell statistikproduktionsom

kommittén enligt Bilaga till Delrapport4 2.av
skall framledes för nationellt statistikbibliotekSCB även ettansvara

och statistisk upplysningstjänst. innebärDetta alla användare kanatt
till förvända sig SCB uppgifter såväl officiella statistikendenatt om

övrig statlig statistik och internationell statistik. Kommitténs förslagsom
avseende ökat samarbete inom för biblioteket syftar till attramen
förbättra tillgängligheten central statistik ipå alla användares intresse.
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9.3 Statistikkompetens och andra resurser

Kommittén bedömer föreslagnade beställarmyndighetema idagatt
uppfyller de uppställda kraven på statistisk och övrig nödvändig
kompetens för fullgöra den beställaruppgiften. Samtidigtatt noterasnya

de flesta myndigheterna införståddaär med de successivt behöveratt att
förstärka kompetensen för sikt aktivtpå kunnaatt mera agera som
beställare och användare statistiken. Kommittén detta synnerli-av anser

angeläget för sikt skallpå bättre användninguppnå denattgen man en av
statliga statistiken, eller successivt förbättrad kostnadseffektivitet ien
statistikverksamheten. Bestållarmyndighetema måste undantag, ävenutan

de köper statistikproduktionen, kunna granska och dokumenteraom
statistiken i samband med den tillgängliggörs och publiceras.att

Det är också viktigt alla beställarmyndigheter kan informa-att ge
tionsservice till statistikens användare. Detta innebär upplysningsatt en
tjänst och särskild kontaktpunkt måste byggas där användare kanupp,
beställa utdrag för vidareanalys.

Integritetsskyddsutredningen diskuterar olika organisationsforrner ñr
registeransvar och frågor.angränsande registeransvaretFör enligt
Datalagen och för fylla Tryckfrihetsförordningens stadganden krävsatt

statistikverksamheten vid myndigheten är avgränsand organisato-att rent
riskt. flestaDe föreslagna beställarmyndighetema har redan nu en
särskild statistikftlnktion. De myndigheter inte inrättat sådan harsom en
till kommittén de villigaär detta igöra och meduppgett att att att
beställaransvaret går över.

Statistikproduktion och användning statistik kunskapsintensivärav en
bransch. Resurser måste löpande föravsättas underhålla och höjaatt
kompetensen. Personalutbildning krävs inom statistikområdet och i
gränsområdet sakkompetensstatistisk kompetens vid alla beställarrnyn-- -
digheter såväl vid SCB.som

Effekterna vid SCB kommitténs förslag kan fleraantasav vara av
slag. tänkbaraNågra förändringar iberördes kapitel 5 7. Utöver de rent-
produktionstekniska och ansvarsmässiga effekterna kan det tänkas att
kompetensen vid SCB inledningsvis minskar förnågot. Ett sätt de nya
beställarmyndighetema tillförsäkra sig statistisk kompetens äratt att
rekrytera personal från SCB. På kort sikt kan detta innebär vissa
störningar vid SCB. På längre sikt, och för den statliga statistikverksam-
heten i torde detta i huvudsak godo. bättre skickadSCB ärstort, vara av
än flera de beställarmyndighetema skola in och vidareutbildaattav nya
Statistiker.
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Kostnadseffekter9.4

och producentermed beställarebedömer detKommittén systemetatt nya
mellan olikatill ökad konkurrenstorde ledaofficiell statistikav
effektiviseraochrationaliserapåoch ökadproducenter attpressen

frånbegränsade erfarenheternarelativthittillsproduktionsprocessen. De
tyder påskolstatikenbeställareSkolverketsamarbete medSCB:s avsom

statistikproduktionen.kostnadseffektivitet iökaden
kostnadsneutralskalldenför reformen ärUtgångspunkten att vara

budgetbelopp förUtläggningenhelhet.statsbudgetenvad avsomavser
sektorsmyndigheterbeställaransvarigatillföreslåsstatistik gåden som

kost-bedömningkommitténsförutsättning. Det ärdenna atthar byggt på
i ochbehöva ökastatistik inte skallnuvarandeproduktionförnaderna av

statistikenproduceraframledes kunnaskallutläggningen. SCB ävenmed
anslagsñnansiering.erhållit viatidigarebeloppmaximalt dettill som man

fråga, ellerstatistiken isjälv produceraväljermyndighetenden månI att
dettamotiv förkanleverantör,produktionen pålägger ettut varaannan

kostnadseffektivitet.förbättrad
behöverbeställannyndighetemasamtidigtKommittén attnoterar

kortatorde i detstatistikomrâdet. Dettainomsin kompetensbygga upp
stati-förbehövakaninnebäraperspektivet satsasatt extra resurser

torde iinvesteringskostnad ochstikverksamheten. Det är att ense som
användningoch bättreeffektivitetleda till ökadperspektivlängreett av

infrastrukturen se ovan.statistiskaden
i kraftEES-avtalet ärlängeåtminstone såsärskild funktionEn som

myndigheternabeställaransvarigaför dekostnadermedföra ökandekan
intematio-statistik ihannoniseringochi utvecklingmedverkan ettär av

aktivtbeställarmyndigheterallaföreslårperspektiv. Kommitténnellt att
hittillsbeloppsamarbetet.internationella Dei detmedverkaskall som

respektive be-tillöverförtsuppgifter harför sådanagivits till SCB
samarbetetomfattningenSamtidigt kanställarmyndighet. attnoteras av

ocksåkostnadernatorde innebäraökar.successivt Dettainom EGEU att
kommit-direkt effektintevilket dock ärmotsvarandeökar i mån, aven

EES-avtalet.undertecknatSverigefunktionförslagténs attutan aven
datamaterial förför fåkostnaderanvändarnassikt tordePå att egen

innebäraförslagetSamtidigt kanminska.komma attvidareanalys att
öka.kommastatlig statistik kanviss övrigför få på attkostnader att tag

Uppgiftslämnaraspekter9.5

belastningenifrånförslag utgåkommitténsdirektiven skallEnligt att
inte ökar. Detta ärstatistikenofficiellatill denuppgiftslämnare en av

viktentrycktföregående starkti detkommitténtillanledningarna att
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kunna samutnyttja underlag tagitsatt gång fram ñr produktionav som en
officiell statistik. Alla bestållarmyndigheter inommåste, förav ettramen

godtagbart integritetsskydd, låta andra producenter utnyttja data ärsom
underlag till officiell statistik för minimera behovet kompletterandeatt av
insamling primärdata från individer, hushåll, företag, myndigheter ochav
organisationer.

För detta skall kunna fungera på smidigtatt sätt och samtidigtett
god statistikkvalitet, krävs nationellgarantera god samordningen en av

statistiska metoder, standarder, och klassifikationer. Enligt kommitténs
förslag skall SCB för denna samordning mellan olika sektoreransvara
inom för sina förvaltningsuppgifter se Avsnitt 5.3. Det därvidärramen
väsentligt de olika aktörerna är lyhördaatt för rekommendationer
avseende samordnade nomenklaturer och undersökningsförfaranden.

Samtidigt kommittén det ibland kan finnasnoterar inneboendeatt en
konflikt mellan god statistisk kvalitet för visst ändamål och önske-ett
målen samtidigt tillgodose ocksåatt angränsande behov basupp-om av
gifter. Dessa prioriteringsfrågor knappastgår lösa gång för allaatt en

liksommåste, sker, lösas från fallutan till fall. Inte desto mindrenu
måste samordningsbehoven hög prioritet för så långt möjligtattges
avlasta uppgiftslämnarna merarbete.

Kommittén vidare användningen statistiska förfarandenattanser av
representativitet för den officiellagaranterar statistiken kan minskasom

behovet särskild datainsamling för tillsynsändamål. Detta innebärav att
den totala datainsamlingsvolymen bör kunna minska på sikt. Detta är till
fördel såväl för uppgiftslämnarna allmänt för kvaliteten i basupp-som
gifter och svarsfrekvensen.

9.6 Uppföljning reformenav

Den föreslagna reformen kan, tillsammans tidigaremed beslut att
decentralisera bestållaransvaret, avsevärd förändringses som en av

Ävenrelationer, spelregler och inom statistikområdet. inteansvar om en
radikalså reform föreslogs 1990 statistikutredningårssom av nu

kommer till stånd torde föråndringama siktpå bli avsevärda. Detta
innebär enligt kommitténs bedömning reformen successivt följasatt måste

vad såväl väntade oväntade effekter. SCB har redan idagupp avser som
för följa och bevaka utvecklingenatt avseende den officiellaansvar

statistiken. Detta stärks i och Genomförandekomnuitténsmedansvar
förslag. I den mån några negativa effekter observeras direkt SCB,av
eller tredje till SCB, skall i förstapart handrapporteras SCB diskuteraav
frågan med bestållarmyndigheten i fråga. Om någon lösning inte går att
uppnå detta sätt kan SCB frågan direkt med regeringskansliet.ta upp

Som komplement till löpande uppföljning via SCB och bredaen
användarkontakter föreslår kommittén oberoende utvärderingatt en av
reformen planeras in. En sådan utvärdering bör dock vänta några år så
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preliminärakommitténsEnligthinner manifesteras.olika effekteratt
decentraliseratmed5 innantorde det 4 årbedömning ettsystemetta -

genomslaghunnit fåSpelregler,övrigt förändradeoch ibestållaransvar,
samhällsområdena.för olikade
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ledamotenyttrandeSärskilt av

KlevmarkenAnders

analysinstrument.ekonomiskaviktigastevårtärNationalräkenskapema
teori.ekonomiskfrånhämtadeuppbyggnad årdessprinciperDe styrsom

ständigteori medförochfrågeställningarsamhällsekonomiskaNya enny
Även förändringarnationalräkenskapema.vidareutveckling somomav

göramöjligheterochmätmetoder attstatistik,motiveras nyanyanyav
viainitierasförändringardeliksomviktiga,koncistensprövningar är som

ekonomiskacentraladedetäröverenskommelser,internationella
börförändringarteorinsekonomiskaoch denfrågeställningarna varasom

dekommerfallutveckling. I sånationalräkenskapemasföravgörande
ochanalysekonomiskiverktygkraftfulltframgentäven ettatt vara

politik.ekonomisk
utvecklings-kompetensenden bästa att styraharmyndighetDen som

nationalräkenskapsarbetet årinomomprioriteringaroch göraarbetet
ändamålsenligtnaturligt,varitdärförhadeDetKonjunkturinstitutet KI.
övervägandendirektiv ochkommitténsmedöverensstämmelsehelt ioch

nationalräkenskapema.förbeställaransvaretKonjunkturinstitutetatt ge
statistikutredningenremissvar påsittemellertid iredovisade enKI

beställaransvar.decentraliseratförslagettillinställningsvaltämligen om
ochmellan KIrådersamarbetegodabl.a. till dethänvisadeMan som

befaradeävenframgickbesök KIpåkommitténs attVid enSCB. man
till Kl,övergåskullebeställaransvaretbördaadministrativbetungande om

skulle görasförändringemellertid någonframhölls detsamtidigt att om
nationalräkenskapema.förbeställaransvaretfåborde KI

denberoendeheltärnationalräkenskapematillMed hänsyn avatt
självarationelltsannoliktdetstatistiken är attekonomiskaövriga

ärDäremotkvar SCB.liggernationalräkenskapemaproduktionen av
framför alltbudgetprioriteringama,angelägetmeningminenligtdet att

föreslårKI. Jaghand görsi förstautvecklingsarbetet,gällerdetnär av
inflytande överavgörandeförmâsoch ettKI att ta,därför att ges,

utvecklings-roll iledandeliksomnationalräkenskapema,förbudgeten en
lämpligastedenbeställarmyndighet inte äruppdragetOmarbetet. som

detför nåformerandraförsöka finna attformen böradministrativa man
syftet.föreslagna





BilagaSOU 1994:1 1211

tålÅsKommittédirektiv
%

Dir. 1993:9

för denansvarsfördelningändradGenomförande av
statistikenstatliga

1993:9Dir.

regeringssanunanträde 1993-02-11Beslut vid

anför.Wibble,statsrådetFinansdepartementet,Chefen för

Mitt förslag

uppgift förbereda ändringarmedtillkallasföreslår kommittéJag attatt en
Kommittén skallstatistiken.statligaansvarsfördelningen för deni mot

förordat i propositionförslag jagprinciper ochbakgrund de somav
l99293:l0l

skall sektorsmyndigheter ochföreslå vilken statistik styras avsom
bedöma konsekven-omfattningen sektorsansvaretprecisera samtav

ansvarsförhâllanden,ändradeserna av

anslagsfmansieradeinriktningen deomfattningen ochprecisera av
statistikdatabasema,centrala

informationsansvar förcentralbyråns SCB:sklargöra Statistiska
officiell statistik samt

regelförändringar för SCB:s verksamhet därföreslå eventuella4.
verksamheten till .de ändradeförsådana behövs att anpassa

förhållandena.

bedrivas den april 1993 bör kommit-skyndsamt. Senast lArbetet skall
för genomförandet förändringaröversiktlig tidsplanredovisatén aven

slutfört före utgången 1993.uppdrag skallKommitténs avvarana.
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Bakgrund

Den statliga statistikproduktionen står inför omläggning. Syftet meden
omläggningen styrningenär dengöra statliga effektivarestatistikenatt av

ökad grad användarpåverkan. Frågan har beretts 1990genom en av av
års statistikutredning Effektivare statistikstyrning den statliga statisti--
kens finansiering och samordning. SOU 1992:48. Efter remissbehandling
lade regeringen fram sina förslag förprinciperna ansvarsfördelningom

finansieringoch den statliga statistiken 199293: 101. Regering-prop.av
förslag har godkänts riksdagen bet. l99293zFiU7, rskr.ens av

199293: 122.
Huvuddelen den statliga statistiken framställs för närvarandeav av

SCB. Omkring tvâ tredjedelar finansieras med särskilt statistikanslag.ett
Resterande delar finansieras med andra anslag statsbudgeten och

intäkter uppdragsverksamhet. De principerna förgenom av nya ansvars-
fördelning och finansiering innebär för delar den officiellaatt ansvaret av
statistiken överförs till olika myndigheter. Officiell statistik regleras i
lagen 1992:889 officielladen statistiken och förordningenom
1992: 1668 den officiella statistiken. Framställningenom av annan
statlig statistik skall i första hand användarna själva.styras av

Avsikten med ändra ansvarsfördelningen till ståndär ökadatt att en
flexibilitet i statistikproduktionen och ökat kostnadsmedvetande. Dettaett
bör åstadkommas användarnas inflytande stärks både vad gällerattgenom
den lagreglerade officiella statistiken och övrigaden statligt finansierade
statistiken. Av SCB:s verksamhet skall endast sådana kostnader anslags-
finansieras olika förvaltningsuppgifter, sådan officiell statistiksom avser

saknar naturlig huvudanvändare och vissa centrala databaser.som en
Förändringarna förväntas enligt propositionen leda till SCB:satt
anslagsfinansierade verksamhet minskas till 50 denprocentca av
nuvarande verksamhetens volym.

För genomförandet förändringarna skall kommitté tillsättas medav en
uppgift förbereda övergången till detatt styrsystemet.nya

Uppdraget

Kommittén skall efter samråd med berörda departement, myndigheter och
företrädare för kommunsektom föreslå för vilka delar SCB:sav
nuvarande statistik bör överföras till sektorsmyndigheter.ansvaret
Kommittén skall den statliga statistiken och precisera ytterliga-genom

hur mellan officiellgränsen och statlig statistik skall dras. Dere annan
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förfoganderätten tillaktualiserasfrågor i detta sammanhang olikaomsom
i samarbeteskall beredas medintegritetsskyddet näraregister, m.m.

uppgifter i statlig statistik, dir.förutredningen integritetsskydd m.m.om
deoch inriktningen anslags-Vidare måste omfattningen1992:110. av

för spridning officiellochfinansierade databaserna ansvaret avanges
föreslå regelförändringarkommittén deSlutligen skallstatistik klargöras.

verksamhet till den situatio-förkan behövas SCB:satt nyasom anpassa
nen.

Ändra statistikproduktionför SCBJS nuvarandeansvar

trädde i kraft den januariofficiella 1I lagen den statistikenom som-
statistik för samhällsplane-sådan1993 definieras officiell statistik som-

internationell rapporteringforskning, informationring, allmän och som
föreskrifterframställer enligtstatlig myndighet under regeringen somen

officiellstatistik klassificerasregeringen meddelar. Vilken somsom
förordningeni den officiella statistiken.anges om

finansiering samordningpropositionen den statliga statistikens ochI om
statistik fleraföreslås SCB få för sådan officiell griper överansvar som

någon naturlig myndighetsanknytning eller därområden, inte harsom
SCBförtroendet för statistiken påtagligt haratt ansvaret.gagnas av

för officiell statistik för avgränsade sektorsområden eller medAnsvaret
fördelashuvudanvändare skall så långt möjligt till sektorsmyndig-en som

heterna.
utgå från bred belysning konsekvenser-Kommitténs förslag skall en av

förändringar ansvarsfördelningen. Härvid börföreslagna ävenna avav
statistikansvariga myndigheterna bedömas med avseende möjlig-de

bevaka och samordna andra statistikbehov deheterna även änatt egna,
nödvändig kompetens.objektiva och utvecklaatt vara

utifrån angivna kriterier föreslå vilken officiellKommittén skall ovan
sektorsrriyndighetersstatistikproduktion bör ligga under olikasom ansvar.

specificeringarVid behov skall kommittén också föreslå ändringar eller
i bilagan till statistikförordningen omfattningen officiellavseende av
statistik på berörda områden. bör också behovetKommittén beakta attav
både officiell och statlig individstatistik framöver kanävenannan
uppdelas kön. Kommittén skall för vilka registervidare redogöra som
berörs den ändrade ansvarsfördelningen.av

föreslagna medför förDe ändringarna anslagen den officiellaatt
statistiken måste omfördelas. En uppgift för kommitténviktig är att
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beräkna kostnaderna för den del den officiella statistiken skallav som
finansieras med anslag till SCB förrespektive de delar där ochansvaret
därmed också anslagen skall överföras till sektorsmyndigheter. Kommit-
tén skall också bedöma hur omfattningen SCB:s uppdragsverksamhetav
beräknas bli påverkad det systemet.av nya

Vid SCB produceras även statistik. analyser och bearbetningar intesom
klassificeras officiell statistik, i dag anslagsfinansieras.som lmen som
framtiden kommer i första hand användama själva dennaavgöraatt om
statistik skall fram och den skall produceras.tas Kommittén börvar
därför efter samråd med berörda användare beaktaäven vad ändraden
ansvarsfördelning får för följder för denna statistik.

l detta sammanhang bör kommittén särskilt beakta den analys- och
prognosverksamhet redovisas i Demografi med barnsom programmen
och familj Analyser och Dennasamt verksamhet regleras inteprognoser.
i lagen den officiella statistiken den fyller grundläggandeom ochmen ett
brett behov. Kommittén skall föreslå hur den i framtiden skall finans-
ieras.

Slutligen skall kommittén tidsplan för genomförandet.presentera en
Härvid måste hänsyn till de i sammanhanget relevanta tidpunktematas
i den årliga budgetprocessen.

SCB:s centrala databaser

Den ordningen för den statliga statistikens finansieringnya berör också
vissa centrala databaser. Avsikten är dessa skall anslagsfinansieras föratt

underlätta för användarnaatt göra statistiska bearbetningaratt egna
denutöver statistik SCB producerar. Kommittén skall föreslåsom

omfattning och inriktning kostnader för dessa register.samt ange
Kommittén skall föreslåäven principer och villkor för hur de skall ställas
till användarnas förfogande. I detta sammanhang förutsätts näraett
samarbete med kommittén integritetsskydd för uppgifter i statligom
statistik, m.m.

SCBss informationsansvar

I framtiden kommer för delar officiell statistikansvaret liggaav att
andra myndigheter SCB.än Enligt statistikförordningen skall myndig-
heterna offentliggöra den officiella statistiken i serien Sveriges officiella
statistikenligt föreskrifter SCB meddelar.som
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Kommittén skall klargöra SCB:s informationsansvar för statistik under
andra myndigheters ansvarsområden vad gälleräven samarbetet med

statistiskaEG:s kontor EUROSTAT och andra internationella organisa-
tioner.

Ändrade regler för verksamhetSCB:s

Decentraliseringen statistikverksamheten kommer olika sättattav
påverka SCB:s statistiknuvarande funktioner. tidigareMer än kommer

fram på initiativ användarna. Samtidigt förväntas volymenatt tas av av
avgiftsñnansieradeSCB:s verksamhet öka kraftigt. Nya krav kommer att
på SCB:sställas samordnande uppgifter.

Kommittén föreslå sådanaskall denna bakgrund regeländringar förmot
SCB:s verksamhet föranleds förändrad omfattning och inriktningsom av

SCB:s roller förvaltningsmyndighet med1 övergripandetreav som
för grundläggande metodutveckling, statistiksamordning,ansvar

nomenklaturarbete, internationellt statistiksamarbete, publiceringsverk-
samhet och infonnationsservice biblioteks- och arkivservice, 2samt
statistikproducent för officiell statistik griper flera sektorer elleröversom

saknar entydig användare och föransvarig vissa centrala databasersom
3 uppdragsmyndighet. De budgetmässiga konsekvensernasamt av

föreslagna förändringar och tidsplanen för deras genomförande skall
anges.

Arbetets uppläggning

Uppdraget skall utföras efter samråd med berörda departement, myndig-
heter företrädareoch för kommunsektom med utredningensamt om
integritetsskydd för uppgifter i statlig statistik, och utredningenm.m. om

kapitalmarknadsstatistiken dir. l992z9l.översyn av
En kommitténs huvuduppgifter bereda överföringenär attav av

statistikansvaret för officiellavissa delar den statistiken frän SCB tillav
olika sektorsmyndigheter. Enligt propositionen bör den ansvarsför-nya
delningen genomföras successivt. När anslagsmedel skall omfördelas
kommer riksdagen möjlighet ställning till förslagen.attatt tages

några förslagFör statistikområden torde överföring kunna läggasom
ganska omgående. andra områdenFör krävs det längre förtid över-
väganden och avvaktan integritetsutredningens ställningstaganden.
Med tanke budgetprocessen bör kommittén den april1 1993senast
redovisa sin första översiktliga bedömning för vilka delar denav av
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sektorsmyndighetofficiella statistiken överflyttas tillböransvaret samten
mantidsplanen för dessa överflyttningar. kommittén redan då harI den

specificeringarförslag eller ändringar statistikförordningenandra avom
kraft måstebör träda i redan den juli 1993 också dessa redovisas1som

vid denna tidpunkt.
definitivaKommitténs ställningstaganden med konsekvensbe-mera

dömningarna föreslagna ansvarsförändringar för officielladenav
hösten 1993 för kunna 1994statistiken skall redovisas under iatt tas upp

árs budgetproposition för riksdagens prövning.
Även arbetet uppgifter skall drivas skyndsamt. Kommitténsmed övriga

1993.uppdrag skall slutfört före utgångenvara av

Hemställan

Med hänvisning framfört hemställer jag regeringentill vad jag att
chefen förbemyndigar Finansdepartementet

omfattad kommittéförordningentillkalla kommittéatt en av-
1976:119 med högst fyra ledamöter med uppdrag beredaatt genom--

för statistikenförandet ändringar i ansvarsfördelningen den statligaav
ordförande ochledamöternaatt attutse en av vara

besluta sakkunniga, och biträde kommittén.experter annatan om
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

förkostnaderna kommittén skall belasta sjunde huvudtitelns anslagatt
Utredningar m.m.

Beslut

föredragandens överväganden och bifallerRegeringen ansluter sig till
hennes hemställan.

Finansdepartementet
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Produkter och statistiksystem vid SCB

statistikprodukterdrygtAv SCB:s 200 reguljära är 82 huvud-procent
sakligen anslagsñnansierade, medan 5 tillhör uppdragsprogram-procent

Övriga produkter kan klassificeras inom blandad finans-met. gruppen
iering. Sorterat efter storlek, i form total omslutning, har 16 procentav

produkterna omslutning minst miljoner kronor3 år, medanav en av per
17 produkter mindreomsätter än miljoner kronor årligen.0,3

Fördelningen olika produktkategorierpå framgår Tabell nedan.lav
Grupperingen endimensionellär i den meningen endast kategoriatt en

för respektive produkt. den fleraI mån kategorier skulle kunnaangetts
väljas har valet fallit på den bäst stämmer överens med produktio-som

huvudsyfte enligt produktbeskrivningen i fråga.nens

FördelningTabell produkterdelprodukter kategoripåav

Kategori Antal produkter

Primårprodukt 154
System modell 81
Register 17
Presentationsdatabas 5
Temapublikation 18

Totalt antal reguljära produkter: 212

Antalsmässigt dominerar helt vad här benämns primärasom
produkter dvs. sådana produkter produceras självständigt. Desom
primära produkterna i sigutgör mycket heterogen ñnnsHåren grupp.
allt ifrån välavgrånsadesmå undersökningar till statistik över komplexa
fenomen och företeelser bygger på samutnyttjande flertalettsom av

och interna register, i fallmånga kombinerad medexterna egen
primärdatainsamling.

det följandeI görs beskrivning produktionsprocessen utgåendeen av
från Indata, Bearbetning, Presentation publicering,och Externastegen:

i det följandeGenomgången situationen under de budgetåren.tvåsenasteavser
Produkter och delprodukter finns redovisade i Bilaga till4 Delrapport 2som

population.utgör
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statistiksystem.datakällor, SCB-register sammansattasamt

l Indata

i huvudsak via:Indata för SCB:s statistik erhålls

besök,i Intervjuer telefon eller
posO-enkåter,

mätningar,iii fältobservationer
administrativtsekundårbearbetning blanketter 0.dyl.iv av

material,
utnyttjande data från register,v externaav

vid tidigare insamlade uppgifter,vi vidarebearbetning SCBav
samt
vidarebearbetning statistik.vii externav

undersökningolika metoder i ochOfta kombineras flera en samma
utnyttjaExempelvis det vanligt i första handeller produkt. är att

följadatainsamling och för urval icke svarandepostenkåt för ett upp
telefonintervju.med

samordning med uppgiflslämnare regleras via fleraSamband och
frågor författningsreglerade iolika instrument eller kanaler. Några är

officiella statisti-instruktion lag denSCB:s 1992:889, 1992:886 om
förordningden officiella statistiken,ken, förordning 1992:1668 om

inhämtande uppgifter frånstatliga myndigheters1982:668 avom
verksförordningennäringsidkare och kommuner, 1987: 100 SCB:s1 samt

andra fall finns avtal reglerarförfattningssamling Im.m.. somegen
från administrativainnehåll och form för leverans data till SCB bl.a.av

m.fl. myndigheter och in-register förs vid RSV AMSsom RFV,
arbetsmarknadenstresseorganisationer parter.t.ex.som

uppgiftsläm-datainsamlingsskedetviktigt mål i år minimeraEtt att
Återanvändning naturliganararbetet. redan insamlade data är det mestav

i form samladangreppssåttet därför. Undersökningssamordning t.ex. av
för urvalssamordning där SAMUdatafângst flera produkter samt -

för Urvalsdragning inom företagsstatistiken är detSamordnadSystem -
också viktiga instrument i dettahittills utvecklade exemplet utgörmest

Tilläggsfrågor i och andra centrala undersökningarsammanhang. AKU
elevuppföljningarexempel utnyttjas i samband medutgör ett annat t.ex.

sammanförs viss uppgiftsinsamlin tilloch arbetsmiljöstatistik. Dessutom g
s.k. omnibusar.

form urvalssamordning minskar inte i sig behovetDenna av upp-av
giftsinsamling, koncentration till begränsat antalett respon-men genom

kontakttillfällen för införskaffa uppgifternadenter minskar behovet attav
för undersökare respondenteri fråga. På vis kan arbetet såvälså som

då varje respondent vadrationaliseras. Samtidigt belastas än sommera
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skulle varit fallet vid osamordnad datainsamling. sådanEn uppläggning
erbjuder också ökade analysmöjligheter. Uppgiftslämnarnas belastning
reduceras också successiv anpassning datainsamlingen tillgenom av

administrativaexterna system.
Några siffror olika indatakållor har sammanställts i Tabellom

Tabell 2: Indatakällor för SCB:s produkter

Indatakälla Antal produkter

UppgifterRamförfarande

Externa register 46 63

SCB-register 94 36
därav:

RTB 14-
FoB 3-
Utb.register 9-
CFAR 26-
KU-register 3-
IoF 8-
LBR 9-
Årsys 4-

Postenkåt 93
Intervju 22
Mätning 3
Blankettmaterial 15
Extern statistik 11
Andra 50 22ca

TabellAv framgår2 de registren spelar väsentligatt rollexterna en
såväl ñr ramförfarandet i fråga uppgiftsinsamling för valdasom om
objekt. 46 produkterna använder register för definieraexterna attav
urvals-ram för undersökningen i fråga och 63 produkter ellertar en
flera datauppgifter register. Postenkåt används in-externaur som en av

2 l den fleramån olika indatakällor förekommer för produkt har samtligaen
räknats. Det innebär undersökning kanatt representerad änen vara mer en
rad.
3 Med uppgiñ data för eller flera variabler påförs objektenatt iavses en
undersökningsgruppen från källan i fråga.

Regionala grupperingar enligt Rikets indelningar, m.m.

5 l4-0l3l
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intervjusamlingsmetodema i än produkterna, medan40 procentmer av
besök förekommer i drygt till detta kommertelefon eller 10 procent

ytterligare undersökningar använder intervjuteknik vid bortfallsupp-som
Intervju huvudsak för primära undersökningar ellerföljning. används i

produkter. Endast undantagsvis utnyttjas intervjuer i samordnade under-
sökningar omnibuskaraktår.t.ex. av

i produkt delprodukt. viMätenheten Tabell och 2 är eller Om i1
produktionenstället tittat de totala läggs påpå t.ex. resurserna som ner

respektive undersökning blir resultateteller antalet objekt i någotpå
Vikten register blir ytterligare accentuerad ochannorlunda. externaav
minskar i fall.intervjudelen detta senare

datainsamlingssteget förekomstenväsentlig aspektEn på avserannan
respektive urvalsbaserade undersökningar. Uppgiftertotalav om

fördelningen i detta hänseende finns i den refererade SCB-publika-ovan
tionen RD Report 1991: 17.

Bearbetningsskedet2

del de primärdata samlas in registreras i datorbaseradeEn stor somav
nivåer interna SCB-register kan definieras,SCB-register. Två av

i kombinerade. registren förs inämligen enkla och ii I de enkla
huvudsak uppgifter direkt från uppgiftslämnare ellert.ex. RTBexterna
data från undersökning. kombinerade kan resultatDe atten ses som av
uppgifter sammanförts enkla SCB-register registerfrån flera t.ex. över

knivskarpinkomst och förmögenhet, IoF. Någon gräns går knappast att
dra mellan dessa kategorier, också Avsnitt 5 och nedan.två se

granskning datakvaliteten främst vad konsistenstest-För att av avser
enhetlighetning ska kunna utföras krävs mellan materialen vad avser

klassificeringar mätenheter, Förekomstenbegrepp, ochramar, se ovan.
olikanumeriska skillnader i resultat mellan undersökningar aktualise-av

från tid till den dessa inte beror olikheterI mån på medvetnaras annan.
i undersökningamas syfte och genomförande definitiont.ex. av

tidsperioder, observationsenheter, det angelägetmålvariabler, äretc. att
viktigtminimera diskrepansema. i detta sammanhang kunnaDet är att

skilja mellan avvikelser orsakade slumpmässiga effekter frånav
Ävenavvikelser karaktär. medvetna olikheter föreliggerav annan om

mellan undersökningar viktigt för statistikproducenten kunnaär det att
förklara vad eventuella skillnader i redovisade resultat beror och vadpå,

skattningen.för respektive användning den relevantamestsom synes vara
datamöjliggöra effektiv återanvändning ställs också kravFör att av

rutiner för arkivering dokumentation insamlade material.och av
genomföra statistisk undersökning krävs, oberoendeFör att en av om

primärdatainsamling eller bearbetningden baserad redanär på av
tillgängliga data sekundåruppgifter:
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klassiñceringssystem,definitioner, och selektions-urvals-ram en-
princip för observationsenheter,

definitioner registrering mätvariabler,och principer för samtav-

principer för sammanställning till statistik.mätvärdenav-

inStandardarbete och statistisk metodik kommer direkt i detta
sammanhang. Situationen kan illustreras med följande enkla exempel:

Statistik genomsnittlig capita-inkomst förpå olika hushållskatego-per
rier efterfrågas. För klara detta krävs bl.a.:att av

Definition klassificeringobservationsenheten hushåll ochav av-
olika hushållskategorier ledning för detta arbete kan fås i MIS

Familj och hushåll, civilstånd och samboende. Riktlinjer för1988:3
terminologi, definitioner och kvalitetsredovisning. kunnaFör att
klassificeragruppen hushåll ivalda önskade kategorier krävs som
regel data för eller flera hjälpvariabler hushållsmed-t.ex. antaleten
lenunar, åldersstruktur, socioekonomisk indelning, Vidareetc. krävs

från vilken observationsenheter kan alla eller ien ram genereras
form urval. Ramen ofta de i Avsnittutgörs något 1ettav av av
nämnda centrala registren. exempel skulle taxeringsregistretI vårt
eller registret kontrolluppgifteröver kunna utgöra individ-påram
nivå.

Definition begreppet hushållsinkomst. olikaEtt antalstortav-
inkomstbegrepp finns välja mellan. Det gäller dels definieraatt att
vilka inkomster skall inkluderas, dels hur dessa skall värderassom
i fall då olika måttenheter föreligger. En tänkbar princip skulle kunna

från nationalräkenskapemas inkomstbegrepputgå och endastattvara
avvikelse särskilda skål ñreligger.acceptera om

Principema för registrering inkomstvärden blir beroendeav av-
källa förvalet datafångsten och selektionsurvalsprincipen iav som

sin kommer bero vilka möjligapå alternativ tillstar buds.tur att som

beräkning capita-inkomstFör krävs också bl.a. uppgiftav per om-
medlemmarantalet hushåll. insamladeOm data baseras på ettper

urval observationer krävs vidare vid beräkning genomsnitt att ettav
vägningsförfarande hänsyn till urvalsdesignen utnyttjas. Förtarsom
skattning sökta karakteristikor, medeltal, krävs slutligent.ex. attav

statistiskadekvat metodik tillämpas.

kunnaFör kombinera uppgifter från olika källor respektive i syfteatt
jämföra resultat mellan olika undersökningar krävs enhetlighet iatt

ovanstående hänseenden från undersökning till undersökning. Om exakt
matchning hushållsindividnivå eller företagsnivåpå eftersträvas är
kraven kunna entydigt identifiera enskilda objekt mycket Omatt stora.
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det däremot bedöms tillfyllest länka och jämföra data påatt samman
aggregerad nivå, för olika hushållskategorier kraven konsis-är påt.ex.

i definitioner och enhetlighet i metodik avgörande för jämförel-tens om
med rimlig kvalitet skall kunna erhållas.ser
Vid arbete produkter statistiksystemmed ingår olikasammansatta

primära produkter direkt för beskrivningsmodellen i fråga NR är ett
naturligt exempel därpå. andra olikaI sammanhang används primära
data främst för erhålla eller förbättra skattningar kvotskattningar,att
syntetiska skattningar, Standardisering, tabellbalansering i formtex av

etc5.raking-teknik, För det tredje bör observeras uppgifter frånatt
andra produkter ofta används för kontrollera rimligheten i erhållnaatt

residualer°.resultat eller för särskilt analysera uppkomnaatt restposter
form konsistenstestningDenna bli alltmera väsentlig utföra,attav synes

bl.a. till följd olika statistikuppgifter används ochattav mer mer
integrerat.

Kraven på enhetlighet de centrala motiven för arbetautgör ett attav
med standarder och systematisk begreppsbildning i statistiken, såväl inom

ÄvenSCB nationell och internationell nivå. mycketpå metod-som av
arbetet för bl.a. rationalisera och effektivisera mätinstrument kanatt
åberopas stödfunktioner i detta sammanhang, liksom utbildnings-som
insatser för stärka kompetensen bland såväl intervjuarkåren hosatt som
produktionsstatistiker. Enhetlighet i produktionssystemen vad avser
allmän surveyteknik, intervjuarbete och databeredning förtjänar också att

i detta sammanhang.nämnas

3 Presentation publiceringoch

tillfredställa olika behovFör användares och underlätta i skildaatt
användningssituationer statistiken tillgänglig såväl i resultat-görs rena
publikationer integreradi samlad eller form. En första nivåsom mera av
samordning produkter arbetet temapublikationer.mellan utgör med Som

andra stärkt integration kan strävanden erbjudanämnasett steg mot att
presentationsdatabaser7olika material i för utnyttjandegemensamma mer

mindre direkt användarna. ytterligare integrationeller Ett steg motav

5 liknande hjälpinformationoch tekniker bygger på i formDessa att t.ex. av
samvarierande variabel utnyttjas for förbättra skattningamas precisionnågon att

eller öka relevansen i redovisade mått.att
° Residualer uppkommer då storhet skattas från eller fleratvât.ex. samma
materialundersökningar. Exempel detta beräkningar i national-utgör

i principräkenskapssystemet där respektive ska kunna härledas frånaggregat
användnings-, inkomstsidan.produktions- och
7 Databastekniken effektivt instrument ikan också utgöra samband medett
återanvändning uppgifter.av
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utvecklingen analysverktyg och modeller där samband ochutgör av
sig uttryck i undersökningsdesign ochsamordning också tar gemensam

publikationsstatistiki data fram samlat. Följande illustrerar detatt tas
utbud erbjuds från SCB:som

Statistiska meddelanden SM
Månads-SM omkring titlar20-
Kvartals-SM omkring titlar30-
Års-SM och-
Blå Böcker omkring 225 årper

Övriga publikationer
Årsböcker och-
temapublikationer omkring 40 årper

Korttidsstatistiken redovisas främst i form månads- kvartals-ochav
produkter såväl preliminära definitivaSM. För antalett presenteras som

uppgifter. del främst den ekonomiska statistiken publicerasEn stor av
såväl i form preliminära siffror reviderade och definitiva. För ettav som
antal områden också prognosdata fram befolkning, investeringart.ex.tas

särskildaoch export. Detta kräver anpassningar för erhållaattsenare
tiden konsistenta skattningar fyraöver att åretst.ex. summan av

kvartalsuppgifter adderar till årsuppgiften det flödesvari-när rör sig om
abler genomsnitt vid stockvariabler.och

del korttidsstatistiken redovisas iEn samlat Allmän Månads-stor av
statistik och den traditionellt dominerande publikationen för samlade

Årsbok.årssiffror Statistiskär
Samordnad publicering återfinns främst i årsböcker ochgruppen

temapublikationer enligt ovanstående uppräkning. Samordningen i
publiceringsledet formen antingen relativt omfattande ochtar av
detaljerade beskrivningar område årsböcker eller översikts-ettav mera
betonade publikationer fickböcker, miniårsböcker. Serien Levnads-
förhållanden utgör tydligt exempel vad med begreppetpåett som avses
temaorientering. Sedan mitten har drygt1970-talet 60 volymerav
publicerats i denna serie. har antingen formenDessa komponentrap-av

belyser speciell välfärdaspekt på och levnadsförhållandenporter som en
sysselsättning, trygghet, utbildning, elleretc. samlad ochger en
integrerad redovisning olika välfärdskomponenter Perspektivt.ex. påav
välfärden. Publikationer från jämställdhetsfunktionen exempelutgör på

inriktning samordningen. I detta fall det sigrören arman av om
samutnyttjande data tvärs över och där särskild hänsynav programmen

till särredovisning för män respektive kvinnor.tas
del publikationer innehållerEn komplement till beskrivanderentsom

uppgifter också analytiskt orienterade sammanställningar it.ex.mera
form kommunala nyckeltal, riskuppskattningar och produktivitets-av

utvecklingmått. En fram och nyckeltal, indikatorermot att ta presentera
och standardkostnader olika slag kan märkas. Efterfrågan för dennaav
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analytiskt orienterade mått stiger i takt med ökandetyp behovav av
metoder för resursfördelning, uppföljning och utvärdering.

Utöver de listade serierna också årligen några 10-talutgesovan mera
specialinriktade publikationer, i form bakgrundsfakta,t.ex. av pro-
memorior och tekniska Mera renodlat metodorienterade studierrapporter.

i serien RD Report indelad i statistisk metodik respektiveutges ADB-
metoder.

För stärka kontakten med användare statistikenatt har påtyngre av
SCB:s initiativ, eller följd åtgärder,eget nätverkexterna ettsom av av
användargrupper byggts Dessa har olika roller, tyngd ochupp. grupper
form. vissa fallI fungerar direkt beslutande medangrupperna som organ
de i andra fall har rollen rådgivare eller förslagsställare. Arbetemera av
på utveckla och stärka nätet användargrupper pågår fleraatt på olikaav
håll.

Som komplement till tryckta publikationer finns också delen
statistiskt material tillgängligti form råtabeller och speciellaav samman-
ställningar vid behov kan utlämnas till intresserade användare.som

Utveckling databassystem utgör viktigt komplement tillettav
spridning resultat på pappersmedium. För vissa material har tillgångav
via databas blivit den främsta distributionskanalen. Utvecklingennumera
går entydigt allt viktigare roll för de statistiska databaserna.mot en

Material finns i presentationsdatabaser för ungefär tredjedelartvå av
de genomgångna produkterna. Utöver de två generella basemastora
TSDB tidsseriedatabasen och RSDB regionalstatistisk databas som
innehåller material från mycket antal områden och produkterett stort
finns också antal skräddarsydda sektor-databaserett t.ex.mera
ekonomisk snabbstatistik, SCB-Visionen, SSDB sociala sektorns
databas, DSDB delområdesdatabasen och REK-paketen.

Användarna kan komma uppgifter databaserna flerapå olikaur
sätt:

i Direktingång via användarens terminal eller PC,egen

Beställning i form SCB-uppdrag,uttagav av

iii Postdistribution direkt till dataskämiar,prenumerantemas samt

iv Filöverföring material direkt till användarens systemav egna
downloading

Framtagning specifika uppgifter direkt basema kan antingenav ur
ske bläddra bland fasta bilder ekonomiska Snabbfakta,att SCB-genom
Vision, eller i interaktion med skräddarsyatt systemet ett uttaggenom
RSDB, TSDB. Den ekonomiska snabbstatistiken distribueras tillnu
omkring 5000 Distribution halvfabrikat i formprenumeranter. av av
downloading till användarens datorsystem har blivit alltmeraeget
efterfrågad i takt med utvecklingen standardprogramvara för PC.av
Även detta ställer särskilda krav samordningpå och dokumentation av
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databaserna levererasmaterial. Uppgifterstatistiskatillgängliga ur
Ävendiskettuttag. data på CD-ROMreguljärt i formockså avnumera

försöksvis prövats.har
registerreguljära är någotdatabaserna ochmellanGränsen mera

flexiblasådant sättoch fler register läggs påflytande. Fler attettupp
tjänarmöjliggörs. närvarandeinformation Föraggregeraduttag av

för frekventaregister underlagåtminstone 10-tal uttagett avsom
registeruppdragsbasis.aggregerad statistik Någraskräddarsydd på

erfordras efter prövningmikromaterial, dåför såanvänds också uttag av
bostadsräkningar.ochuppgifter från Folk-datalagenenligt t.ex.

andraregister ochFundamentala4 externa

datakällor

regelmässigt frånstatistikproduktion erhållsUppgifter för SCB:s ett stort
myndigheter, kommuner,administrativa källor. Statligaantal externa

företag ingår blandoch enskildaorganisationerlandsting, skilda
författningfinns i normalfalletuppgiftslämnama. Som nämnts enovan

uppgifterTraditionellt hardatautbyte.avtal reglerar dettaeller ett som
datalistor.blanketter ellerpappersmedium, viaerhållits på t.ex.

flexibla datasystemfler och fler byggttakt med1 att egnaorgan upp
fångas direktprimäruppgifterna kunnat påandelhar allt större aven

regelTidigare detta materialmedium. komADB-läsbart som
blivit be-successivt allttill Disketter harmagnetband SCB. mera

också direktmaterial erhållsdatabärare. deltydelsefulla En numerasom
torde ikanaldatoröverföring EDI. Dennaelektroniskvia senare

statistikpro-betydelsefull för indata tillkomma bli alltframtiden att mera
duktionen.

primärdata påutveckling leveranssnabbDet sker mot avnu en
rollspelar dock blankettermedium. FortfarandeADB-läsbart storen som

administrativafrånprimärdata ävenbärare system.av
produktionenregister fundamentala förär helt10-talEtt attexterna

källorkunna fungera. Bland sådanahuvud skavid SCB över taget som
taxeringsmaterial,RSV-registerdominerande roll kanspelar noteras:en

befolkningsregister,fastighetstaxering, etc, RFV-kontrolluppgifter,
och frånmaterial från kommunersjukpenning,register pensioner, etc,

tullverkets utrikeshandelssystem.
vidareutnyttjandearbetskopia förregistermångaAv tasexterna en

för löpandeskapai sin leder till behovvid DettaSCB. att systemtur av
registerfall ocksåuppgifter. krävsajourföring I många externaattav
ramför-de kan användas ikompletteras innangranskas särskilt och ett

kombinerassådana fallstatistikproduktion vid SCB. Ifarande eller för
centralbyrånkällor data frånprimäruppgifter från såvälofta externa som

kombinerade register.till vidareförädlade
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5 För statistikproduktionen strategiska SCB-

register

I alla produkter vid SCB resulterar istort sett eller flera statistikre-att ett
gister skapas resultat produktionen. Dessa kan utgöra utgångs-som av
punkt för vidarebearbetningar och analyser betydelse för användarna,av
liksom utnyttjas direkt vid produktion andra produkter. I de fall ettav
sådant register endast innehåller uppgifter från och produkten samma
betraktas det i fortsättningen enkelt register. fallI de data frånettsom
flera olika undersökningar kombineras och då SCB-uppgifter kombineras
med data använder vi beteckningen kombineradeexterna register. Denna

kategori register ökar successivt i betydelse.senare av
Ett antal centrala register vid SCB är helt grundläggande för att

kunna producera överenskommen statistik till rimliga kostnader och med
acceptabel kvalitet. Till de interna registren i denna kategori hör bl.a.
FoB Folk- och bostadsräkningar, RTB Rikets totala befolkning, IoF
totalrâknad inkomststatistik, FTR fastighetstaxeringsregister, LBR

ÅRSYSlantbruksregister, årlig regional sysselsättningsstatistik, UR
Utbildningsregister och CFAR Centrala företags- och arbetsställeregi-
stret.

Inom den ekonomiska statistiken har arbetet med samutnyttjande och
integration kommit relativt långt. För uppnå högsta möjliga kvalitetatt
i statistiken och för samtidigt begränsa uppgiftslämnarbördanatt har
SAMU System för Samordnad Urvalsdragning byggts Detta arbeteupp.

startade ñr 20-tal år sedan syftar till effektiviseraett företagensattsom
uppgiftslänmande och rationalisera statistikproduktionen vid SCB. SAMU
möjliggör dels negativ urvalssamordning för sprida uppgiftslämnandetatt
bland främst de mindre företagen, dels positiv urvalssamordning för att
effektivisera produktion och möjlighet till analys och jämförelserge
mellan olika undersökningar. SAMU-systemet används för samordnadnu
urvalsdragning till 20-tal urvalsundersökningar.ett Statistikregistret som
i huvudsak baseras på CFAR förutgör SAMU-urvalen. En delstorram

den centrala ekonomiska statistiken utnyttjar på visså CFAR.av
Inom individstatistiken spelar bl.a. RTB, IoF och UR roll förstoren

den produktionsmässiga och innehållsmässiga samordningen. Så långt
möjligt hämtas information från dessa register för minska såvälsom att

produktionskostnadema allmänhetens uppgiftslämnarbörda.som
Innehållsmässigt utgör detta också garanti för konsistens ochen
jämförbarhet i statistiken. För så all statistik krävergott som som
direktinsamling från allmänheten används RTB urvals-som gemensam

Speciella för dra effektiva urval har utvecklatsatt för dettaram. program
ändamål. RTB gör det möjligt samordna urvalen för minskaatt att
uppgiftslämnarbördan ocheller Öka analysmöjlighetema. Något enhetligt

liknande SAMU finns individsidan,system på negativ urvals-men
samordning tillämpas inom och mellan de komplexa under-mera
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sökningarna ULF och HUT hushållens utgifter. Positiv urvals-som
samordning har hittills främst utnyttjats för förbättra analysmöjlig-att
heterna inom och undersökning, i form panelansatst.ex.en samma av en
där medverkar vid flera tillfällen. Denna teknik tillämpassamma person
för såväl AKU arbetskraftundersökning och HINK hushållens
inkomster. Försök med positiv urvalssamordning mellan HINK och
HUT genomförs sedan budgetåret 199192.

6 sammansatta statistiksystem

I den följande redovisas kort några centrala och modeller vidsystem
SCB. Det förtjänar påpekas några modellerna byggeratt på in-av
ternationella överenskommelser och hannoniseringar via nordiskt
samarbete liksom samarbete inom FN, OECD eller EGEU.
Syftet med denna sammanställning är underlag för kommitténsatt ge

förslag till innehåll i den centrala databassservicen vid SCB.

Arbetsmarknadsstatistik

Arbete på utveckla dataförsörjningssystematt förett arbetsmarknaden
pågår. I sådant spelarett uppgiftersystem sysselsättning och lönerom
den centrala rollen. Ett antal produkter innehållerstort sysselsättnings-

Ävenvaribaler från såväl individ- företagssidan. löner och andrasom
inkomstuppgifter förekommer i flertal produkter.ett

Samordning mellan producenter och användare arbetsmark-av
nadsstatistik sker bl.a. inom för referensgruppen EFAM.ramen

Årlig ÅRSYSregional sysselsättningsstatistik

ÅRSYS har utkommit med årgångar för perioden 1985 1991. Den är-
registerbaserad statistik, där infomiation från flertal administrativaen ett

register används för fram totalrälcnadatt ta sysselsättningsstatistik. Enen
ÅRSYScentral uppgift i är bestämmaatt är sysselsatt ellerom en person

En andra uppgift är fördela de sysselsattaatt huvudsakligtpå
arbetsställe.

ÅRSYSFörutom användningen i produktion årlig regionaltav av
ñrdelad sysselsättningsstatistik används registret också underlag försom

ÅRSYSantal andra statistikprodukter.ett utgör viktigt underlag förett
såväl AKU för ajourföring inom den ekonomiska statistiken. Paketetsom

ÅRSYS.SYSSPAK bygger också helt infomiationen i
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statistikAreell

Jordbruksstatistik

10-taletstatistiksystem ingår närmarecentralajordbrukssektomsI
centraladetLantbruksregistret utgörundersökningar.produkter och

undersökningar.olikaför dessasamordningsinstrumentet
Jordbruksverket,fackmyndigheteranvändsJordbruksstatistiken av

Lantbruksuniversitetet,Samarbetsnämnden,Livsmedelsekonorniska
fackliga och andram.fl.,SkogsstyrelsenLänsstyrelserna, samt av

trädgårdsskötsel ochtill jordbruk,anknytningorganisationer med
skogsbruk.

FastigheterochBostäder

undersökningar ochantalSveriges bebyggelse harbeskrivningFör ettav
fastig-spelarsamordning dessautvecklats. Förstatistikprodukter av

bostäderundersökningarroll. Flerahetstaxeringsregistret central omen
statisti-ekonomiskaindata till denockså viktigafastigheter äroch som

väsentligt underlagfastighetstaxeringsuppgifterVidare utgörken. ett som
koordinatsättning.företagsuppgifter, nedanmellan individ- ochlänk se

förcentral rollbyggnadsstatistiken spelar ocksåBostads- och en
ochunderlag för REK-paketenstatistik i formoch kommunalregional av

service.sammanhängandedärmed

statistikEkonomisk

Nationalräkenskaper

statistikpro-olikaprimäruppgifter från drygt 70utnyttjarNR-systemet
används direktalla dessadelprodukter. Sådukter och gott somsom

främst för kontroll- ochutnyttjas dockNågraindata i NR-systemet.
möjligtvarithar intedet nuvarande Detvalideringsåndamål i systemet.

irespektive produkt har NR-vilken betydelsei läge preciseradettaatt
defmitionsmässigt detsåsomanvänds behövsberäkningarna. Allt som nu

konstaterasSamtidigt kanproduktionssystemet lagtsnuvarande attupp.
vilken produktberoendematerial olika allvarligt påenstaka ärförlust av

indatauppgiftemaför fleraAlternativa kan tänkasgäller.det ansatser av
intekartläggning slag finnstäckande dettaaktuell ochtill NågonNR. av

nu.
grupperingardefinitioner ochflertal avvikelser iförekommerDet ett
och vadingående primårproduktemaanvänds för demellan vad somsom

förbättra indataflera fall arbetepågåridealt kräver. INR-systemet att
nationalräkenskapema.höja kvaliteten iför i sin turatt

bokslut,från statliga affársverksmaterial,Också vissa texexterna
årliga national-kvartalsvisa ochför framställninganvänds direkt av
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räkenskaper för input-output beräkningar.samt

Finansräkenskaper

Finansräkenskapema använder primärdata från 10-tal SCB-produkter.ett
Utöver material internt från SCB utnyttjas också direkt antalett stort

material för beräkningarna från Riksbanken, Finansinspektionen,externa
Postgirot, Patent- och Registreringsverket, Riksgäldskontoret, AP-fonden
m.fl..

Finansräkenskapema och NR-systemet har många gemensamma
beröringspunkter. En del t.ex. hushållens sparande kanaggregat som
erhållas från båda uppvisar från tid till diskrepansersystemen annan
mellan NR och FiR. Sådana brister i konsistens kan i viss utsträckning
orsakas bristfällig samordning mellan ingående primärprodukter.av

Energibalanser

Primärdata från närmare 15 produkter används direkt för att samman-
ställa de årsvisa energibalansema. För motsvarande kvartalsvisa balanser
utnyttjas mindrenågot antal ingående produkter.ett

En intressegrupp där såväl användare energistatistikenav som upp-
giftslämnare är representerade finns.

Sociodemograñsk statistik

sociodemografiskaDen statistiken har flera huvudfunktioner, nämligen
information i individer och individer, iiatt hurge om: grupper av

dessa individer och har det isåväl ekonomiskt socialtgrupper som
hänseende, iii omfattning och struktur för samhällets insatser riktade

individer och individer och iv kopplingar mellanmot grupper av
individers situation och samhällets insatser i form informationt.ex. av

resursutnyttjande effekteroch olika samhällsinsatser.om av

Folk- och Bostadsräkning FoB

Folk- och bostadsräkningar har genomförts femte deår undervart senaste
decennierna. kanDe såväl sammanhållet förett systernses som
sammanställning och publicering befolkningsstatistik samord-ettav som
ningsinstrument. Definitioner används i fyllerFoB ofta funktionsom en

standard även i individbaserad statistik. Samtidigt användssom annan
FoB såväl urvalsram källa för hjälpinformation för flertalettsom som
undersökningar.

Primäruppgifter till FoB samlas frånsåväl register vid SCB och
källor med hjälp postenkät.externa som av



I ,

SOU 1994:1Bilaga 2140

for väl-Systemlevnadsförhållanden ULFUndersökning om -
färdsstatistik

analysbeskrivning ochstatistik förtill framsyftarULF att ta av
årligeni vid mening. Den ärlevnadsförhållandenbefolkningens en

förUrvalet ärstartade 1974.intervjuundersökningåterkommande som
i riketsituationenoch skall speglaindivider årnärvarande 6000 perca.

grupperingar. ämnes-regionala Denför någrahelhet såväl somsom
efter schematillvarierar från år årmässiga tyngdpunkten ett som

fast kärna någraanvändarrepresentanter. Ensamarbete medbestäms i av
varje omgång.centrala uppgifter inhämtas

Levnadsförhållanden.inom serienfrån redovisasResultat ULF
föri viss utsträckninganvänds ocksåUppgifter från andra produkter att

inforrnationsinnehållet.öka

Fördelningsmodellprojeketet FMP

till kunnasyftarFördelningsmodellprojektet initierades 1983. Det att
farniljekate-ocholika hushålleffekter förbesvara frågor avgrupperom

transfererings-ochändringar i främst skatte-till följd tänktagorier av
system.

olikafrån antalUnderlaget till modellsystemet stortettemanerar
beräkningssystemetDatabasen ochoch källor.SCB-register externa

vidtillgängliga ochdata bliroch ajourförsunderhålls löpande när nya
lagstiftning.ändrad

relativtprojektet möjliggörinombyggtsDet att ettsystem som upp
SCB-genomföras såvälkan Dessa kanantal olika analyser göras.stort av

PC-miljö.idirekt primäranvändamai viss utsträckningpersonal avsom
särskildtill krävsmikromaterial i anslutning FMPutlämningFör av

prövning och avtal upprättas.att

Statistilgpaketen

ochstatistikpaket för regional10-talfinns för närvarande drygtDet ett
självfmansierande.dessa skallkommunal planering Uttag varamm. ur

centralaSCB:sprimärdata från eller flerabyggerPaketen på ett av
register.

regionala ochstatistikservicen tilldiskussioner och styrningFör av
antalregionalstatistiska rådet bildats. Ettdetkommunala harorgan

statistisk informationframplaneringsornrâden särskilt intresse att taav
flertaluppgifter frånförutsätter i regelför har deñnierats. Dessa ettatt

tillgängliga samlad form.olika statistikprogram kan göras
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produktbeskrivningförFormulär

produktbeskrivning ska fyllastill enhetligUppgifterna i följande förslag
beställarrnyndighet.respektivei för all officiell statistik av

anvisningar till infyllande blankettenförföreslåsSCB att avsvara
all officiell statistik samlas och görsbeskrivningar förutfonnas, samt att

tillgängliga.allmänt
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FÖRPRODUKTBESKRIVNING OFFICIELL

STATISTIK

Beställaransvarig myndighet:

Statistikomráde:

Produktnamn:

Produktnummer:

syfte:Produktens

Huvudanvändareanvändningsområden:

INNEHÅLL

Objekt och population:

Antal objekt i population:

Variabler primära:

Statistiska mått:

Redovisningsgrupper regional indelning, kategorier etc:

Frekvens intermittent, ärlig, kvartal, månad etc:
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Jämförbarhet tiden fr.0.m. eventuella tidsseriebrott:1980. Angeöver

jämförbarhet statistikmed tillrelaterat angränsande uppgifter:annan

TILLFÖRLITLIGHET

beskrivningAllmän undersökningens uppläggning:av

Totalundersökning Urvalsundersökning.... . . ..... ..
Blandat .... ..

Urvalsmetoder:

objekt iAntal urval:

Externa uppgiftskällor register och uppgiftslämnare utnyttjas försom
producera statistiken:att

Mätmetoder:

Bortfallsnivá senaste undersökningsomgâng:

Utnyttjade interna register vid myndigheten:

Utnyttjade data från statistikprodukter inomandra området:

Skapade statistikregister och databaser vid myndighet:

Lagringsform för material:
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TILLGÄNGLIGHET

Presentationsfonmer:

Framställningstid tid från referensperiodens slut tills uppgifterna är
tillgängliga:allmänt

Dokumentation:

Uppgiftsskyldighet: Ja Nej.... .. .... ..
ja, enligt förordning:Om .............................................. ..

EG-reglering: Finns
.... ..

Under arbete Planeras .... ..
ja, enligt råttsakt:Om .................................................. ..

Finansieringsform: Anslag Uppdrag
...... . . ..... . .

Blandat
....

Övriga kommentarer och förklaringar:
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Kontaktade myndigheter

Justitiedepartementet

Brottsförebyggande rådet

Utrikesdepartementet

Kommerskollegium

Socialdepartementet

Socialstyrelsen
Barnombudsmannen

Kommunikationsdepartementet

Statens väg- och trañkinstitut
Sjöfartsverket

Finansdepartementet

Konjunkturinstitutet
Riksrevisionsverket
Riksskatteverket
Boverket
Statskontoret
Statens arbetsgivarverk

Utbildningsdepartementet

Skolverket
Verket för högskoleservice
Socialforskningsinstitutet

Jordbruksdepartementet

Skogsstyrelsen
Fiskeriverket

6 14-0131
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Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetarskyddsstyrelsen
Arbetsmiljöinstitutet
Arbetsmarknadsstyrelsen

Kulturdepartementet

kulturrådStatens
invandrarverkStatens

ärinN gsdepartemen tet

Nårings- teknikutvecklingsverketoch

Civildepartementet

Konsumentverket
ungdomsrådStatens

Miliö- och naturresursdepartementet

Statens naturvårdsverk
Kemikalieinspektionen

Andra organisationer

Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet

Minnesanteckningar från diskussioner med organisationerovanstående
tillungdomsråd finns samlade i Bilagevolymenmed Statensutom

Genomförandekommittén.Delrapport 2 från
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Officiell statistik och beställar-

ansvariga myndigheter

Genomförandekommittén föreslår statistisk information avseende deatt
områden listas i det följande skall ingå i Sveriges officiella statistiksom
SOS. Listan är indelad i 22 ämnesområden. Huvuddelen dessa är attav
betrakta sektorspecifika. Några dock,är i varierande grad,som att se

sektorövergripande. Särskilt kan område Levnadsñrhål-llnoterassom
landen ska omfatta integrerade beskrivningar med hjälp centralasom av
indikatorer avseende individers och hushålls levnadsförhållanden.

Grupperingen i statistikomrâden är gjord på motsvarande isätt som
nuvarande Bilaga till förordning1 1992:1668 den officiellaom
statistiken.

För varje uppräknad indelning också ansvarig myndighet enligtanges
kommitténs förslag.



Bilaga 5148
SOU 1994:1

OFFICIELLA STATISTIKSVERIGES

ansvariga myndigheterOmfattning och-

ANSVARIG MYN-STATISTIKOM- OFFICIELL
;mig DIGHET

ARBETSMARKNAD1

regionalt SCBnationellt ochLöner

regionaltSysselsättning nationellt och SCB

och arbetskostnader SCBLönesummor

Arbetskraftsundersökning SCB

Arbetsmark-Lediga platser
nadsstyrelsen

ArbetsmiljöinstitutetArbetsmiljö

Arbetarskyddssty-Arbetsskador
relsen

BEFOLKNING2

och befolknings-Befolkningens storlek SCB
förändringar

sammansättning SCBBefolkningens

lnvandrarverketasylsökandeInvandring och

Befolkningsframskrivningar SCB

BOSTÄDER OCH BYGGANDE3

modernisering ochBostadsbyggande, Boverket
hyreskostnader

BoverketBlggnadskostnader

Boverketkostnader i bosektomIntäkter och

BoverkethyresförhâllandenBostads- och

Fastighetspriser och lagfarter SCB

Fastighetstaxeringar SCB

ENERGI4

energiTillförsel och användning NUTEKav
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Enggibalanser NUTEK

FINANSMARICNAD

Finansräkenskapêl Finansinspektionen

Börsaktieägande Finansinspektionen

Stockstatistik för finansiella företag Finansinspektionen

Finansiella Foretah bokslut Finansinspektionen

Försäkringsverksamhet inkl. under- Finansinspektionen
stödsföreningar

HANDEL MED VAROR OCH
TJANSTER

Inrikeshandel SCB

Utrikeshandel SCB

HÄLSO- SJUKVÅRDOCH

Hälsa och sjukdomar Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen

Dödsorsaker Socialstyrelsen

INKOMSTER OCH INKOMST-
FÖRDELNING

Inkomster och inkomstfördelning i SCB
hushâllssektom

JORD, SKOGSBRUK OCH FISKE

Lantbrukets struktur Livsmedelsek. sam-
arbetsnämnden

Produktion i lantbruk och trädgårds- Livsmedelsek. sam-
näring arbetsnämnden

Produktion i skogsbruket Skgsstyrelsen

Sysselsättning i jordbruket Livsmedelsek. sam-
arbetsnämnden

Sysselsättningi skoggruket Skogsstyrelsen

Skördeuppskattnin Livsmedelsek.gar sam-
arbetsnänmden

Animalieproduktion Jordbruksverket
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lantbruksuniver-Riksskogstaxeringar Sv.
sitet

Livsmedelsek.Lantbrukets ekonomi sam-
arbetsnämnden

Livsmedelsek.Prisutvecklingen i jordbruket sam-
arbetsnämnden

FiskeriverketFiske

FiskeriverketVattenbruk

OCHKULTUR FRITID10

Bibliotek Kulturrådet

KulturrådetKulturmiljövård

KulturrådetMuseer

KulturrådetStudieförbund

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN11

integreradeindikatorer förCentrala SCB
beskrivningar

MEDBORGARINFLYTANDE12

Allmänna val SCB

Partisymgatier SCB

MILJÖVÅRD OCH13
NATURRESURSHUSHÅLLNING

Miljöbelastning Naturvårdsverket

NaturvårdsverketMiljöövervakning

Kemikalieinspektio-Kemikalier; försäljning och använd-
ning nen

NaturvårdsverketMil jöskyddslagens tillämpning

NaturvårdsverketMil j öskyddskostnader

Markanvändning SCB

Vattenanvändning SCB

Skyddad SCBnatur
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NATIONALRÄKENSKAPER14

Nationalräkenskaper SCB

NÄRINGSVERKSAMHET15

Näringslivets struktur SCB

Varu- och tjänsteproduktion SCB

ÖverstyrelsenStatistik för särskilda för förvarugrupper
beredskapsändamâl civil beredskap

Industriproduktionens utveckling kort- SCB
periodiskt

Industrins leveranser och order SCB

Industrins lager SCB

Industrins kapacitet och kapacitetsut- SCB
nyttjande

Industriinvesteringar SCB

FoU-insatser SCB

Företagssektoms finanser SCB

Företagens resultat SCB

Tjänstenäringars intäkter och kostnader SCB

Nyetableringar NUTEK

Konkurser och offentliga ackord NUTEK

Utlandsägda företag NUTEK

Svenskt ägande utländska företag NUTEKav

Inkvarteringsstatistik förStyrelsen Sveri-
gebilden

OFFENTLIG EKONOMI16

Internationellt utvecklingssamarbete Utrikesdepartemen-
tet

Kommunernas finanser SCB

Offentlig uppláning och statsskuld Riksgäldskontoret

Offentliga utgifter inom socialsektom Riksförsäkringsver-
ket
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Offentliga utgifter inom utbildnings- SCB
sektorn

Kulturrådetutgifter för kulturSamhällets

inkomstfördelningavgifter och SCBSkatter,

RiksrevisionsverketTaxering

RiksrevisionsverketstatsbudgetenUtfallet av

KONSUMTIONPRISER OCH17

Konsumentprisindex SCB

Nettoprisindex SCB

han- SCBPrisindex i olika prdoucent och
delsled

Köpkraftspariteter SCB

faktorprisin- SCBByggnadsprisindex samt
byggnaderdex för

utgifter SCBHushållens

KonjunkturinstitutetinköpsplanerHushållens

RÄTTSVÄSENDE18

Brott Brottsförebyggande
rådet

Brottsförebyggandebrott lagfördaFör personer
rådet

BrottsförebyggandeverksamhetDomstolamas
rådet

BrottsförebyggandeKriminalvård
rådet

Återfall Brottsförebyggandei brott
rådet

SOCIALFÖRSÄKRING19

Stöd till barnfamiljer Riksförsäkringsver-
ket

handikapp Riksförsäkringsver-Stöd vid sjukdom och
ket
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Stöd vid ålderdom Riksförsäkringsver-
ket

Arbetslöshetsersättning Riksförsäkringsver-
ket

SOCIALTJÄNST20

Barnomsorg Socialstyrelsen

Individ- och familjeomgg Socialstyrelsen

Äldre- och handikappomsorg Socialstyrelsen

TRANSPORTER21 OCH KOMMUNI-
KATIONER

Motorfordon SCB

Persontransporter på väg SCB

Godstransporter på vag SCB

Vågtrafikolyckor SCB

Flygverksamhet Luftfartsverket

Jämvägstransporter Statens järnvägar

Postverksamhet Post och telestyrel-
sen

Sjöfart SCB

Televerksamhet Post och telestyrel-
sen

UTBILDNING22 OCH FORSKNING

Skolväsende Skolverket

Högskoleväsende Verket för hög-
skoleservice

Forskning SCB

Studiestöd Centrala studies-
tödsnämnden

Befolkningens utbildning SCB
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Skiss till avtal mellan beställare

och producent

Vid upprättande avtalet mellan beställarmyndigheten och leverantörenav
kan nedanstânde punkter tjäna vägledning.som

Avtalsrubriker:

Avtalets bakgrund
Parter
Tillämplighet
Avtalets omfattning
Avtalstid
Priser
Leverans
Kvalitetsdeklarationer
Betalningsvillkor
Immateriella rättigheter
Offentlighet, Sekretess- och Datalagen
samarbetsformer, uppföljning avtaletav
Försening

förAnsvar fel
Reklamation
Skadestånd
Befrielsegrunder force majeure
Uppsägning
Förtida uppsägning, hävning
Överlåtelse avtaletav
Tvister
Partemas underskrifter

Inledning

De olika avtalsrubrikema kommenteras punktvis i det följande. Det bör
därvid observeras kommentarerna endast syftaratt till allmänatt ge en
belysning de olika frågor kan behöva regleras i avtalssituation.av som en
Under vissa rubriker, fel och dröjsmål, ocksåLex. summariskom ges en
redovisning vissa grundläggande rättsregler i orienterande syfte.av
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1 Bakgrund

Det kan lämpligt avtalet insätts i sitt sammanhang ochatt attvara man
därför har kort inledning beskriver bakgrunden till avtalet ochen som
avsikten med detta.

2 Parter

avtalsslutandeDe bör med fullständigt och adressparterna anges namn
och med de eventuella förkortningar fortsättningsvis ianvändssom

vissaavtalet. I fall kan flera olika intressenter finnas med i bilden och det
då angeläget deär aktuella partsförhållandena klarasatt ut.

3 Tillämplighet

vanligtDet är krav skriftlighet förpå ändringar ochatt ett attman anger
tillägg till avtalet skall bli gällande. Här kan lämpligen också huranges
eventuella årliga produktionsavtal skall tillämpas i förhållande till
bestämmelserna i ramavtalet.

4 Avtalets omfattning

Under denna rubrik leverantörens förpliktelser enligt avtalet.anges
Statistikprodukter och tjänster skall tillhandahållas enligt avtalet kansom
specificeras i särskilda avtalsbilagor varvid hänvisning till bilagoma görs
i denna punkt.

framhållitsSom i Avsnitt lämpligt4.4.2 kan det för fåattvara en
rimlig avvägning mellan kraven på långsiktighet och flexibilitet i
avtalskonstruktionen väljer lösning med ramavtalatt man en som
kompletteras årligamed produktionsavtal. frågaDenna bör i fallså
regleras här. I ramavtalet leverantörens åtaganden i generellaanges

ramavtalet börAv även de viktigare kommersiella juridiskaochtenner.
villkoren framgå, d.v.s. de villkor generellt skall gälla försom pro-
duktionsavtalen.

5 Avtalstid

Kommittén fråndet den officiella statistikens utgångspunkt ärattanser
värdefullt flerårigamed avtal ramavtal. Allmänt kan sägassett att om
avtalet har viss varaktighet underlättar planeringen fördetta bäggeen
parter.
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6 Priser

förUtgångspunkten prissättningen anbudsgivning enligtär Upp-att
handlingslagen skall tillämpas prissättningenoch således skall ske påatt
affärsmässiga grunder. AvsnittSe även 4.4.2.

7 Leverans

dennaI punkt regleras frågor gäller när och hur leverans skallsom var,
ske. En reglering dessa frågor kan framhållits även skeav som ovan

kompletteras iresp. årliga produktionsavtal. Regleringen i denna punkt
får bl.a. betydelse för bedömningen eventuella dröjsmål.av

8 Kvalitetsdeklarationer

En kvalitetsdeklaration jfr Avsnitt 4.4.2 kan i avtalssammanhang ses
form varudeklaration alltså delutgör leverantörenssom aven som en av

affärsmässiga åtagande i Utfästelseravtalet. denna punkt kanpå därmed
få betydelse vid bedömningen huruvida eventuella fel föreligger i detav
levererade materialet.

9 Betalningsvillkor

tid och förHär sätt betalning, påföljder vid dröjsmål, regleranges om
dröjsmålsränta övriga tillämpliga betalningsvillkor. de statligaFörsamt
myndigheterna kan hänvisas till den förordningen hanteringnya om av
statliga fordringar SFS 1993:1138. Förordningen syftar till ökad
affärsmässighet vid hantering statliga fordringar och det där bl.a.sägsav

myndigheterna skall tillämpa affärsmässiga betalningsvillkor vidatt
försäljning och tjänster.av varor

10 Immateriella rättigheter

Under denna rubrik bör frågor regleras gäller inbördesparternassom
rättigheter till det framtagna materialet liksom till register, metoder och

börSåledes publiceringsrättighetema och irätten framtidenattprogram.
utnyttja materialet ex.vis. för uppdragsverksamhet regleras. Bestämmel-

upphovsrätt och närstående rättigheter finns i Upphovsrättslagenser om
SFS 1960:729. Bl.a. regleras där det s.k. tabellskyddet 49 §. Det
upphovsrättsliga skyddet gäller föräven datorprogram l §.
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11 Offentlighet, sekretess- och datalagen

Parterna bör under denna punkt klargöra olika sekretess- och datalags-
frågor och hur avtalet förhåller sig till relevanta författningsbestämmelser
i tryckfrihetsförordningen TF, sekretesslagen 1980: 100 och datalagen

författningarl.1973:289 anslutande Regler statistiksekretesssamt om
finns i kap9 4 § sekretesslagen. 1 avtalet kan bl.a. behöva regleras
frågor registeransvar och olika skyldigheter enligt Datalagen.om

Är det fråga privat leverantör är det särskilt viktigt detattom en
finns reglering i avtalet sekretess- och säkerhetsfrâgor eftersomen av
sekretesslagen inte omedelbart är tillämplig för privata företag. Hur ett
sådant avtal skall utformas blir naturligtvis beroende vilketpå sätt ochav
i vilka delar leverantören medverkar vid framställ-av processen som
ningen statistiken. Särskilda förbindelser tystnadsplikt börav om
dessutom undertecknas personalen.av

12 Samarbetsformer, uppföljning avtaletav

kanDet lämpligt i avtalet kommer överens vissaatt parternavara om
samarbetsfonner, regelbundna förmöten avtalets uppföljning. 1o.s.v.
detta sammanhang kan också underlag fram beträffande förslag tilltas
årliga produktionsavtal eller erforderliga förändringar avtalet.av

13 Försening

Hur allvarliga konsekvenserna blir leveransförsening kan naturligt-av en
Ärvis variera olikapå områden. det särskild vikt för beställarmyndig-av

heten överenskomna leveranstider hålls bör myndighetenatt följaktligen
söka åstadkomma skärpt reglering dröjmålsansvaret i denna punkt.en av
Normala påföljder skadeståndär och hävning avtalet.ytterst av

14 Ansvar för fel

Liksom i föregående punkt står det i princip fritt regleraparterna att
avtalsfrágor denna och närmare precisera förutsättningama förtyp attav

felzNormala påföljder vid är köparen kan kräva feletattansvar. att
avhjälps säljarenspå bekostnad alternativ kräva omleverans. Skulle
avhjälpande eller omleverans inte aktuella eller ske inom skälig tidvara

l Vissa rättsliga frågor i detta sammanhang behandlas lntegritctsskydd-av
skommittén. Den faktiska utformningen avtalet i fråga äganderätt iav om
datalagens mening blir därför avhängigt vad denna kommitté kommer framm.m.
till.
2 Köplagens bestämmelser har bedömts analogt tillämpliga tjänster.på
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efter reklamation kan köparen kräva prisavdrag och häva köpet.ytterst
Ett prisavdrag beräknas skillnaden i värde mellan avtalsenlig ochsom
felaktig leverans.

15 Reklamation

Det givetvisär viktigt intresse för säljaren fel inte åberopas långett att
tid i efterhand. Visar det sig det föreligger fel i leveransen gälleratt
därför nomialt köparen måste reklamera felet till säljaren. Omatt snarast
köparen inte reklamerat felet förlorar han sinnomialt rätt krävaatt
avhjälpande, omleverans eller häva köpet. Närmare regleratt om
reklamation kan skrivas in under denna punkt i avtalet.

16 Skadestånd

felSåväl vid leveransförsening är normalt säljaren skadeståndsansva-som
rig såvida inte orsaken ligger utanför dennes s.k. kontrollsfär. Ansvar
för indirekt förlust d.v.s produktionsbortfall, utebliven vinst m.m.
föreligger alltid säljaren har varit försumlig. liggerDet dock i principom
helt på bestämma den inbördes riskfördelningen medparterna att
avseende på uppkomna fel och förseningar.

17 Befrielsegrunder force majeure

vanligtDet är avtal innehåller friskrivningsklausuler med hänvisningatt
till oförutsedda händelser i form naturkatastrofer liksom sådantav som

brand, elavbrott, strejk, krig Givetvist.ex. avgör självaetc. parterna
även här behovet särskild reglering.av

18 Uppsägning

Här regleras i vilken ordning uppsägning avtalet skall ske, bl.a.en av
vilken uppsägningstid skall iakttas.anges som

19 Förtida uppsägning, hävning

Under denna punkt villkoren för eventuell förtida uppsägninganges en
avtalet, förutsättningarna för avtalet väsentligen hart.ex. att ändratsav

statsmaktemas åtgärder eller dylikt. Som framgått punkt 13p. g.a. ovan
och kan14 kräva avtalet skall hävas vid allvarligarepart avtalsbrott.att
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Överlåtelse20 avtaletav m.m.

För köparen, d.v.s. beställarmyndigheten, kan valet viss leverantörav en
ha betydelse med hänsyn till dennes speciella kompetens Detstor 0.s.v.
kan därför lämpligt idet avtalet leverantören inte fåratt attvara anges
sätta i sitt ställe beställannyndighetens uttryckliga med-utanarman
givande. Här kan också eventuellt utnyttjande underkonsulter regleras.av

21 Tvister

Normalt avgörs civilrättsliga tvister allmän domstol. Alternativt kanav
tvist skall avgöras skiljeförfarande. Detparterna attenas om en genom

kan finnas olika skäl till detta, behov särskildsåsom kompetens,av
snabbhet i förfarandet, förfarandet är undandraget offentlighet ochatt att

skiljedom inte kan överklagas, kostnadsbesparingar Skiljeförfa-en m.m.
rande regleras i lagen 1929:145 skiljemän. Sådant förfarande kanom
också ske med endast skiljeman. Gäller tvisten endast mindreetten
belopp högst halvt basbelopp torde förfarandet i allmän domstolett vara
det ändamålsenliga i form s.k. småmål.mest av

Anmärkning: Som framhållits i Avsnitt 4.4.2 statlig utredning förser en
närvarande vissaöver rättsliga frågor gäller statligade myndig-som
heternas avtal bl.a. avtal inbördes mellan statliga myndigheter Fi
1993:11.

22 Parternas underskrifter

Avtalet skall undertecknas behöriga företrädare för respektive parter.av
Behörig företrädare i allmänhet verkställandeär direktören kan dockev.
fullmakt erfordras vid större avtal. statligaFör myndigheter avses
generaldirektören eller högre chef.annan
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påExempel internationellt statistiskt

samarbete

1. Nordiskt statistiskt samarbete

Det löpande nordiska statistiska samarbetet sker huvudsakligennumera
via de kontaktnät skapas inom de centrala statistiska Samarbetsom-som
rådena. Inom varje samarbetsområde centralbyråerna kontakt-utser en

Ifall för den berörda statistiken i land ligger hosansvaret ettperson.
myndighetnågon centralbyrån, kanän kontaktperson utsesannan en

också från den ifrågavarande myndigheten.
Beslut Samarbetsområden tillhörandeoch kontaktnät fattasom av

statistikbyråemas chefer, också kontaktpersonerna tillutsersom en av
ordförande för treårsperiod inom varje kontaktnät. Ordföranden åren
ansvarig för verksamhet ochnätets skall hålla kontakt med det Nordiska
statistiska sekretariatet NSS. De enskilda medlemmarna har föransvar
information till och från respektive centralbyrå. Kontaktnåten har följande
uppgifter:

utbyta information planer, aktiviteter och metoder inomom nya-
området,

utbyta synpunkter inför internationella möten i EGlEUzs, EFTAzs,-
ECE:s, OECD:s m.fl. regi,

informera respektive centralbyrå åtgärder initiativoch i ettom nya-
land intresse för eller flera de övriga länderna,ettav av

föreslå anordnande nordiska seminariermöten och särskiltnärav-
behov finns, samt

utarbeta kortfattad årlig enligt fastställt mönster.rapporten-

Kontaktnäten bygger mycket användningpå modern teleteknik förav
inforrnationsspridning och kommunikation telefon, telefax, Internet,
Memo.

förteckningEn över kontaktnäten och deras medlemmar förs N SS.av
Kontaktnät har tillsatts för följande statistiska områden:

Förmedlingsfrågor,
Bibliotek,
ADB-frågor,
Offentlig sektor,
Nationalräkenskaper,
Prisstatistik,
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Kapitalmarknadsstatistik,
Korttidsindikatorer,
Utrikeshandelsstatistik,
Forsknings- och utvecklingsstatistik,
Energistatistik,
Företagsregister,
Industri- och byggnadsstatistik,
Tjånstenäringsstatistik,
Turiststatistik,
Transportstatistik,
Trañksåkerhetsstatistik,
Sysselsättningsstatistik,
Utbildningsstatistik,
Arbetsmiljöstatistik,
Hålso- och sjukvårdsstatistik,
Löne- och arbetskostnadsstatistik,
Inkomst- och förrnögenhetsstatistik,
Hushållsbudgetundersökningar,
Levnadsnivåundersökningar,
Befolkningsstatistik,
Folk- och bostadsråkningar,
Socialstatistik,
Tidsbudgetundersökningar,
Regionalstatistik,
Jord- och skogsbruksstatistik,
Fiskeristatistik,
Naturresurs- och miljöstatistik,
Jämställdhetsstatistik,
Kriminalstatistik,
Kultur- och massmediastatistik,
Marknadsfrågor, samt
Intervjuarverksamhet.

Chefsstatistikema kan tillsätta och finansiera arbetsgruppertemporära
för utreda aktuella statistiska elleratt administrativagemensamma
problem, förbereda nordiska projekt finansieras Nordiskasamt som av
ministerrådet eller andra nordiska samarbetsorgan. Initiativ till temporära
arbetsgrupper kan förutom från chefsstatistikema, även komma från
kontaktnät eller NSS. tillFörslag direktiv för sådana utformasgrupper

NSS och skall ingå den årliga planen. Direktiven skall innehållaävenav
ekonomisk och tidsmässig reglering arbetsgruppemasde temporäraav
verksamhet. Temporära arbetsgrupper skall verksamma under högstvara

år.tre
NSS fungerar chefsstatistikemas sekretariat, och för detsom ansvarar

nordiska statistiska samarbetet under ledning dess ordförande.av
sekretariatet f.n.är beläget vid Danmarks Statistik i Köpenhamn. NSS
är nordiskt samarbetsorgan finansierat Nordiskaett över Ministerrådets
budget. Dess verksamhet regleras stadgan statutter från år 1981.av
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successivtpubliceringsverksamhet kommerFörutsättningarna för NSS
ändras i och med statistik avseende EFTA-ländema kommeratt attatt

Eurostats efterfrågas alltingå i publikationer. Dessutom mer an-
vändarvänliga databaser i stället för tryckta publikationer. Behovet av

dokumentationenspeciella nordiska standarder drastiskt minskat ochhar
bortfaller. bör undersöka hur dessautskottsverksamheten Manav

ÅrsbokStatistiskförändringar sikt påverkar utgivningen Nordiskpå av
NSÅ och andra publikationer.NSS

samnordisknordiska länderna har givit CD-ROM medDe ut en
statistik.

Samarbete inom EES-ramen2.

statistikområdet i EGEUKommittéer med direkta uppgifter inom år:

för det statistiska Statistical ProgrammeKommittén programmet
Committee SPC

medinrättad enligt rådets beslut 893 82EEC, EURATOMDenna är
prioriteringarna i det statistiskauppgift granska och uttala sigatt om

ekonomiska konsekvenserna dessa.och de SPCprogrammet samman-av
normalt fyraträder med generaldirektörema ledamöter gånger persom

näringsgrensklassiñceringarhar också för sektorerår. SPC somansvar
specialisera-tillämpning och brukar vid sådanaoch PRODCOM meraav

från medlemsländernade sammanträden bemannas med åmnesexperter
och Eurostat.

Ständiga kommittén för jordbruksstatistik

tillsatt enligt beslut 72279EEC. Rådet kan haDenna är rådets sägas
till kommittén.delegerat viss beslutsrätt

för energistatistikKommittén

energipriser 90377EEC kommissio-i direktivetDet attanges om
kommitté.skall biträdas rådgivandenen av en

1 statistiska sekretariat i LuxemburgEurostat EU:s placerat se nästaär
avsnitt.
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Kommittén för arbetskraftsundersokningar

Liksom för energistatistiken förordningen arbetskrafts-anger om
undersökningar EEC 371191 vissa åtgärder skall underställasatt en
rådgivande kommitté.

Kommittén för finans- och betalningsbalansstatistikmonetdr-, CMFB

Denna är inrättad med stöd rådets beslut 91115EEC. kommit-Iav
tén deltar 1-3 för medlemsländerna, beroende på hurrepresentanter

för den aktuella statistiken är fördelat i respektive land.ansvaret Från
Sverige har i allmänhet för Riksbanken och för SCBrepresentanten en
deltagit. Till kommitténs uppgifter hör lämna synpunkter MFB-påatt
statistik, statistik betydelse för nationalräkenskaperna ochav annan
ekonomisk statistik. En för vardera Monetära kommittén ochrepresentant
Centralbankschefemas kommitté har rätt delta i kommitténs arbete.att
Kommitténs arbete förutsätts samordnas med kommittén för det
statistiska programmet.

Rådgivande kommittén för ekonomisk och social statistik
Advisory Committee Statistical Information in the Economic andon
Social Spheres

Denna inrättades med rådets beslut 91115EEC. Kommittén består
generaldirektörema för de nationella statistiska centralbyråema,av

ordföranden i CMFB, representation för kommissionen och därutöver två
för varje medlemsland, representeranderepresentanter vetenskapssam-

hället och andra socioekonomiska intressegrupper. Ordförande i
kommittén är den komissionär är ansvarig för statistikornrådet.som

Kommittén för insynsskydd i statistik
Committee Statistical Conñdentialityon

Denna inrättadär enligt förordningrådets 158890. Medlemsländema
är representerade och Eurostats generaldirektör ordförande.är Kommit-
tén skall sig förfarandena vid överföring insynsskyddadeyttra om av
statistiska uppgifter till Eurostat.

Kommittén för utrikeshandeLsstatistik

Denna har funnits sedan 1972 och har sin nuvarande legala bas i
rådets förordning 336787. Kommittén är management committeeen

kan kommissionens förslag i vissa bestämda frågor.antasom
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Nomenklaturkommittén

förordning 265887 och harkommitté tillsattes enligt EECDenna
anslutning combined nomenclature och angränsandeuppgifter i till

baserade därpå.begreppsstrukturer ärsom

CommitteeBNP-Kommittén GNP

direktiv 89130EEC uppgifter iDenna tillsattes i rådets och har
marknadspriser.anslutningen till beräkningen tillBNPav

Intrastat-kommittén

Intrastat-förordningen Liksom utrikes-inrättades med 1992.Denna
handelskommittén committee. Vissa förändring-är den managementen

i för Intrastat-kommitténde aktuella förordningama år på gång attnuar
skall kommittén för utrikeshandelsstatistik, vilketkunna slås medsamman
förutses ske från den januari 1995.1

för vetenskaplig och teknisk forskningKommittén CREST

kommittéDenna inrättades 1974.

Samordningskommittén för transportstatistik

har existerat och har uppgifter enligtDenna sedan 1969 rådets
direktiv 78546EEC statistik över på väg.transporterom

listade kommittéer finns iUtöver de utan stöd rättsakter bl.a.ovan
följande grupperingar arbetar med frågor relevans föär detsom av
fortsatta statistiksamarbetet:

Samordningskommittén för statistik tjånstenäringaröver-

CREST:s underkomrnitté för statistik med speciellen grupp som-
efterföljare till DOSES-prgrammet DOSES Development of
Statistical Expert Systems.

Kommittén för stålstatistik-

Kommittén för industristatistik och samordning företagsunder-av-
sökningar
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TES vetenskapliga kommitté Scientific Committee-

Som komplement till det arbete bedrivs i formella och in-som
formella kommittéer förekommer inom det statistiska området mycketett
omfattande utvecklingsarbete med sikte på internationell jämförbarhet
inom de politikområden där EGEU-kommissionen har behörighet. Med
kommittéerna inräknade är Sverige och de övriga EFTA-låndema redan
inför EES-avtalet engagerade i arbetsgrupper.70emotupp

3 Internationellt statistiskt samarbete inom
socialsektorn

Ett omfattande internationellt samarbete finns inom områdena hälsov och
sjukvård och socialtjänst. I det följande beskrivning hurges en av
samarbetet idag med de viktigaste internationellaut inomser organen
området.

Nordiskt samarbete

Hälro- och sjukvárdsstatistik. Samarbetet sker inom för Nordiskramen
Medicinalstatistisk Kommitté NOMESKO, är permanentsom en
kommitté under Nordiska ministerrådet för samordning och utveckling

nordisk medicinsk statistik. kommitténsI svenska delegation ingårav en
forskare och från Socialdepartementet,experter Landstingsförbundet,
Socialstyrelsen och SCB. hälsostatistikEn för de nordiska länderna
publiceras varje år NOMESCO. Arbetet med statistikrapporteringenav

i Sverigeär organiserat så varje ledamot statistikatt från sinrapporterar
organisation direkt till NOMESCO:s sekretariat. På sätt rapporte-samma

varje uppgifter från sin statistik till Yearbook of Nordicrar organ
Statistics Nordiskt Statistiskt sekretariatut gäller ävensom ges av
socialtjänststatistiken.

Socialüänststatistik. Samarbetet sker inom för Nordisk Socialsta-ramen
tistisk Kommitté NOSOSKO, också är kommitté underpermantsom en
Nordiska ministerrådet för samordning och utveckling nordisk socialav
statistik. kommitténsI svenska delegation ingår från Socialde-experter

Riksförsäkringsverket,partementet, Socialstyrelsen och SCB. En
sammanställning statistik över hela det sociala området i de nordiskaav
länderna publiceras tredje år. Organisationen statistiksamarbetetvart av
är detsamma för hålsostatistiken, dvs varje förattsorti organ svarar
rapporteringen sin statistik till NOSOSKO:s sekretariat.av

En utvärdering har nyligen gjorts NOMESKO och NOSOSKO iav
syfte belysa det fortfarande föreliggeratt behov nordisk verksam-om av
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utredningsmännensEnligtområden.på dessanordiskahet och organ
remissbe-underutredningenärfortsätta. Farbetetbedömning bör n

handling.

WHOFörinomSamarbete ramen

samordningen ochinternationellaför denhittillsharWHO svarat
intemationel-sjukvårdsstatistiken, bl.a. denochhälso-utvecklingen avav

dödsorsaker ICD,skador ochsjukdomar,klassiñkationenla somav
SocialstyrelsenSverige deltar blsig använda. FrånförbunditSverige att a

utveckling ICD-revidering ochkringsamarbetetinternationellai det av
klassifikationen.

förför alla 2000mål Hälsa århälsopolitiskaWHO 381984 antog
mål ochför dessaförbundit sig verkaEuroparegionen. Sverige har attatt

nationellñrindikatorermedstrategi. Ettenligt WHO:sarbeta system en
utvecklats.målen harde 38ochuppföljningoch regional ettvart avav

uppföljning påför dennadelatharSocialdepartementet ansvaretupp
Arbetarskydds-mål ochFolkhålsoinstitutet 18mål,Socialstyrelsen 19

tillgängligmålen medföljerMyndigheternamål.styrelsen 1 upp
görbl från SCBstatistikochstatistik både med samt enaannanegen

bedömning.sammanfattande
uppgifter den slutnavarje årSocialstyrelsenVidare lämnar om

Yearbook.till WHO:ssjukvårdspersonalenochoch hålso-vården om
till WHO-organetårligencancerincidens lämnasUppgifter m.m.om

redovisning iförResearch CancerforInternational AgencyIARC on
årligenlämnar ocksåContinents. SCBin Fivepublikationen Cancer

datamedium till WHOdödsorsaksstatistiken påsammanställningar från
Yearbook.underlag till WHO:ssom

OECDRapportering till

frånsjukvårdsstatistikochmed hälso-databasutvecklatOECD har en
uppgifter tillårligenoch lämnari arbeteSverige deltar dettaolika länder.

Socialdeparte-i Sverigearbetet ärAnvarig samordnareochdatabasen. av
efterfrågadede fallskall lämnas. Idetaljerad statistikganskaEnmentet.

med deform kontaktpubliceradtillgängliga iinte finnsuppgifter tas
Vissastatistikkålloma.föransvarigamyndigheterorganisationer ärsom

bearbetningar krävs.särskilda
uppbyggnadarbete medsocialtjänstområdet pågårInom av en

statistikinsamllingenkät förförstañr detta område. Endatabasliknande
arbetelänge i dettahåller än såSocialdepartementetutskickats.har men

Uppgifterframtiden.iskall läggashur arbetetinte bestämthar upp
verksamhetenutgifter ochfrämst socialafrån SCBinhämtas bl.a. omom

inom barnomsorgen.
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i EGEU-statistik

Från svensk sida deltar firmst SCB i det internationella statistiksam-
arbetet inom EG. Representanter från ingårSCB ledamöter isom
EGEU:s statistikprogramkommitté SPC och i olika undergrupper.

Utvecklingsarbetet inom områdena hälso- och sjukvård och socialt-
jänst har knappast börjat. Arbetet kommer ske inom undergruppenatt
ESSPROS, Eurropean System of integrated Social Protection Statistitics,

ingår i EGEU:s totala SCB år representerad i dennasystem.som grupp.
Verksamheten har hittills enbart varit inriktad på utveckling statistikav
inom området socialförsäkringar och sociala utgifter.
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Behov för vidareanvändningdataav

dataOm epidemiologins behov statistiskaav

I Folkhälsogruppens meddelande 15 Folkhälsodata godnr ges en
beskrivning vad epidemiologiska studier kan gälla:av

En del dagens kunskap riskfaktorer för hjärt- ochstor av om
kärlsjukdom och förändringar i sjukdomspanoramat övercancer, om
tid och mellan regioner, effekter sjuklighet dödlighetpå ochom av
förebyggande insatser, såsom mammografi, biverkningarom av
läkemedel, för några exempel, bygger kunskap frånpåatt ta
epidemiologiska studier. För kunna adekvata epidemiologis-göraatt
ka studier krävs dels kunskap exponering för den riskfaktor ellerom
motsvarande vill studera, dels utfallet,mått på exempelvisettman
sjukdom eller död. Ofta tillvägagår så kopplarattman man samman
uppgifter erhållits källa ett tumörregister, patientdatabassom ur en
e.d. med andra uppgifter, inhämtade enkäter,typer av genom
intervjuer eller befintliga databaser. Detta informationgör attur

finnas tillgänglig individnivå,måste på forskaren i flertaletäven om
fall inte själv behöver ha tillgång till individuppgiftema; de används
bara vid sammanlånkningen.

Epidemiologema arbetar alltså i utsträckning med kom-stor en
bination data från olika källor, dels sjukdomsregister eller dödsfalls-av
register får fallen, dels andra register och databasersom generera som
får beskriva bakgrundspopulationen. Riskpopulation. Andra källor som
kan bli aktuella regionala databaser förär cancersjuklighet e.d.,t ex
företagens anställningsförteckningar, medlemsregister för fackförenin gar,

Denna redovisning prof.har utarbetats Adam Taube efter kontakter medav
prof. Anders Ahlbom, Stockholm, högskolelektor Harald Andersson, prof.Lund,

prof.Olav Axelson, Linköping, John Carstensen, Linköping, prof. Timo
Hakkulinen, forskn.ass.Stockholm, Nilsson,Bo Stockholm, högskoleadjunkt
Lennart prof.Nyström, Umeå, Göran Pershagen, Stockholm, docent Måns
Rosén, Stockholm, avd.dir. Sparén,Per Uppsala, prof. Stig Wall, Umeå och dr
Ragnar Westerling, Uppsala.
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sjukjoumaler, försåkringsdata mycket ofta tillämpadeoch Tvåannat.
studieuppläggningar är:

Kohortstudier, där viss följskohorten grupp av personer
prospektivti tiden och studerar vilka insjuknar eller dör. Dettaman som
relateras sedan till bakomliggande faktorer. Exempel studeradepå
kohorter: Femtioåriga i Göteborg, mammograferats imån kvinnor som
Uppsala lån, PVC-arbetare i Sverige etc.

Fall-kontroll-studier där först samlar antal fallett t.ex.man av
lungcancer eller bröstcancer och sedan den bakomliggande populatio-ur

faktorerväljer kontroller. Genom jämförelse bakomliggandenen m.a.p.
mellan fall och kontroller det möjligt studera vilka faktorerär att som

medverka till vissa individer drabbas sambandet rökning-kan t.ex.att
lungcancer kan illustreras dettapå sätt.

inte vidEpidemiologiskt forskningsarbete bedrivs bara enheter som
Cancerepidemiologis-i sin benämning anknytning till ämnet såanger som

Stockholm Epidemiologisktka enheterna i Uppsala och eller centrum
Epidemiologiska undersökningar genomförsEpC vid Socialstyrelsen.
socialmedicinska, pediatriska, gynekologiskavid yrkesmedicinska,även

Överallt föreligger datam.fl. andra institutioner. behov externaav av
till del ñnna bland detolika slag. Dessa data står stor attexterna en som

f.n. och vidproduceras SCB SoS.av

Epidemiologiskt centrum

inom bildade enhet har förts flera viktigaTill denna SoS nyligen
klassifikation, framstållande Folk-arbetsuppgifter: Registrering, av

hålsorapporten och del Forsknings- och utredningsverksamhet. EpCen
epidemiolo-fungerar förmedlareproducent myckenhet data förensom av

olika specialinriktningar.spridda hela landet, och med På SoSöverger,
har f.n. Cancer-registret, Cancer-Miljöregistret samköming avman
Cancerregistret och Medicinskt födelseregister inklusive miss-FoB,
bildningsregister Slutenvârdsregistret och har enheten samlatpåsamt man

avsevärd statistikepidemiologisk metodkompetens. har alltsåManen
hand register fundamentala ñr alla epidemiologiskt verksam-ärom som

institutioner i landet och data därifrån utnyttjas i mycket storma
utsträckning.

vidsällan det forskare behöver samkömingar registerInte är så att av
registermed register vid minst gäller detta med på SCBSoS SCB. Inte

inom för föreslås få bestållaransvar. detde vilka SoS Omgrenar nu
framledes skulle bli väljer beställa dödsorsaksstatisti-så SoSatt att t.ex.
ken kan i princip samkömingar ske via eller viapå SCB så sådana EpC

Rollfördelningen alltså utformas flera olika detSCB. kan på sätt. Om
ordnas så EpC kan få kopia på det beställerävent.ex. att en egen man

via kan sedan direkt betjäna epidemiologiskaSCB så EpCman
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forskare vissa viktigtmed samkömingar. Det är den framtidaatt
rollfördelningen preciseras detoch viktigt få klarhet iär att om en

myndighet blirbeställande ävenledes ägare beställd statistik. Externaav
sigbeställare måste de skall vända när det gäller kombinationveta vart

data finns olikapå ställen.av som

Erfarenheter SCB:s dataservice hitintillsav

rad epidemiologiska institutioner i landet har alltså utnyttjat inte baraEn
för få ñr epidemiologiska studier.SoS även SCB data Det harutan att

gällt via kontrollera fall lever vid vissRTBatt t.ex. om personer en
tidpunkt eller ej, har via PoE-uppgifter velat Valideraman annan
information vissa yrkestillhörighet, ha gälltdet kan ävenom personers

för viss ålders kategori få fram storleken riskpopulationenpåatt en
riskårs-antal för beräkning diverse i kohortsstudierrater etc.av

Vid rundfråga telefon till berörda epidemiologiska institutioneren per
forskarehar antal redovisat olika synpunkter SCB:s service,många påett

den hitintills varit. Bland de såväl positiva negativaså som som
framkommit redovisas kritiskakommentarer därvid här någrasom

återkommit flestasynpunkter, i de kontakterna.som
första har framgått önskvärd tydlighet funnitFör det det med att man

service åtminstone i forskningsanslagSCB:s mycket dyr relation de som-
till de vetenskapliga institutionemas förfogande.står Det har påpekats att

förverkligasåtskilliga angelägna forskningsprojekt inte kunnat grundpå
omständighet minstde höga kostnaderna. Denna är beklagansvärd inteav

därför åtskilligadet i Sverige finns register i internationelltatt ettsom
perspektiv erbjuder helt unika forskningsmöjligheter och medför ett
speciellt internationellt för forskare. Vi bidrasvenska kan här medansvar

vissa frågor allmänt intresse.på stortsvaren av
erhållen information alltid blivitFör det andra har det påtalats inteatt

korrekt och felaktighetema har varit upptäcka. harsvåra Detatt att
fordrats hög kompetens hos beställaren för bedöma de dataatt om som
tillhandahållits verkligen varit riktiga. har velat haNär t.ex.man
dödsbevis för vissa individer del fattats del varitså har ochen en

i förhållande kriterier.felaktigt selekterade till angivna Service-persona-
gällt hälsostatistiska sidan alltidlens kompetens när det den har inte

varit önskvärd nivå.på
det tredje har påtalats SCB tydligen bedriver sinFör att egen

prövning vad kan lämnas prövning förefaller ha varitutav som en som-
strikt den Datainspektionen DI harännu än utövar. Dettasommera

validering hjälplett till yrkesuppgifter med FoB- ocht.ex. att av av
ULF-data blivit maximalt användbara, därför de redovisats i föratt

kategorier, köns- eller åldersuppdelade, för identifikationrädslagrova
förbakvägen. Vad gäller ULF-data så har det varit svårtt.ex.

forskare komma dessa nivå. exempel där haftåt på rätt Ett SCBatt en
hårdare bedömning gäller utlämnandet FoB-data till denännu än DI av

s.k. Klostergården-undersökningen. Ibland har forskarna tydligen



Bilaga172 8 SOU 1994:1

dessutom fått känsla varitpå SCB obenägen lämnaatt att uten av man
data innan de först utnyttjats för publikationer.SCB:s egna

För det fjärde har ipåpekats det svenska register, i tillatt motsats
ñnska, är svårare lokalisera olika medlemmar familj.t.ex. att av samma

Inför framtiden

Givetvis har vid rundfrågningen positivaäven många påpekanden gjorts
SCB:s service framförts vissa speciella önskemål införsamtom

framtiden. har bl.a. iDet påpekats det värdet neutral enhetstora att en
existerarSCB höjd olika specialinstitutionersöver särintressen.som -

När det gäller dödsorsaksregistret, där vid matchningar tagitman
träff,betalt har det påpekats skulle vissaSCB kunna göraattper

grundläggande kömingar resultat olikamånga intressenter skullevars
kunna ha förefallerdet gör körningnytta av nu som om man en per-
beställning. har påpekatsDet de data redovisas i publikationenatt som nu
dödsorsaker med fördel skulle kunna tillgängligagöras på diskett. Det
har vidare påtalats den historiskavissa data vid analysstora nyttan av av
olika kohortstudier data f.n. svåråtkomliga bl.a. därförär ävenattsom-

sittRA måste ha ord med i laget.
tidigareSom arbetar epidemiologema med kombinationerantytts av

data från olika, ibland disparata källor. i kohortrått Om någraen
särskilda individer har för speciell miljöpåverkan, viautsatts t.ex.en en
viss fabrikationsprocess eller kernikalie, viktigtså är det konstateraatt

det just individer,är dessa sedan drabbats viss sjukdom.om som av en
Detta gör måste kunna länka ihop olika datakällor individnivåpåatt man

det räcker sällan med information gruppnivâ.enbart på Ibland, vidt.ex.-
studium genetiska aspekter, kan föreliggadet även starkt behovettav av

kunna koppla ihop individeri familj eller hushåll iatt samma samma en
del studier. kan, tidigare f.n.Detta svårt medgöraantytts, attsom vara
svenska data.

gäller vissa sjukdomar,När det olika former såt.ex.som av cancer,
har de ofta latenstid. femtonmycket lång Det kan tjugo innanårtaen -
sjukdomen utvecklas. Vid sambandsstudier gällande miljö och can-
cersjukdomar det alltså gårdagens miljöär meningsfulltpå sättettsom
kan relateras individnivå till dagens sjuklighetdödlighet.på Detta gör

del epidemiologin med nödvändighet historisk ochäratt stor atten av
äldre data bevaras individnivå förmåste på kunna användasatt senare- -
i dagsaktuella studier.

inte i förväg alla de framtidenDet går hypoteser, i kanatt ange som
tänkas bli i olika epidemiologiskaprövade undersökningar, eftersom
ingen vilkakan vetenskapliga upptäckter och idéer kanveta nya som

aktualisera djuparekomma studier bakåt samband mellanatt t.ex.av
miljö och sjuklighet. Därför inteär det heller möjligt för allaatt
potentiellt användbara epidemiologiska datakällor och register i förväg i
detalj precisera hur och till skall framtiden.vad de användas i
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Vidareanvändning statistiska underlag frånav

socialförsäkringssystemetz

Riksförsäkringsverket RFV sedan längeär statistikmyndighet för
socialförsäkringen. RFV producerar också själv statistiken och publicerar
statistik området,pâ vilken ingår i serien Sveriges officiella statistik.

Statistik inom socialförsäkringsområdet har många användningsom-
råden. Den krävs för:

följa utvecklingen inom området och impulser till fördjupadeatt ge-
studier,

uppföljning verksamheten,av-
analys försäkringen,av-
utvärdering reformer, samtav-

bland i sakanslagen.annatprognoser-

Socialförsäkringens transfereringssystemens andel den privataav
konsumtionen betydande.är Det finns också avsevärda kopplingar -
avsiktliga eller oavsiktliga mellan de olika idelarna socialförsäkringen.-

Den ökade betydelsen socialförsäkringen, för såväl samhällseko-av
nomi för individer, har skapat ökad efterfrågan statistikpå ochsom en
data i form utnyttjande och effekter försäkringen. Förutomannan om av
fárdigbearbetade uppgifter i form statistik efterfrågas också data förav
vidarebearbetning. Det oftast forskare,är andra myndigheter, utredningar

försäkringskassoreller önskar göra bearbetningar gmnddatasom egna av
från socialförsäkringen. Dessa data kan lämnas efter särskild prövningut
avidentifierade, eller med datainspektionens tillstånd, identifierbara.även

Det enligt kommitténsär uppfattning styrka grunddata såvälatten
statistikdatabaser inom socialförsäkringen finns samlade inom ochsom en

statistikmyndighet. Det saknar givetvis inte betydelse isamma samman-
hanget huvudparten socialförsäkringsstatistiken hämtas från deatt av
administrativa utbetalnings-registren. socialförsäkringsstatistikenFör
uppstår därmed mindre ofta problemnågra med oklarheter i fråga om
uppgiftslämnande.

I det föregående har bland de centrala statistikdatabasema inomannat
socialförsäkringen berörts. deI delar gäller enbart socialförsäkrings-som
statistik har fullaRFV det statistikmyndighetsansvaret.

RFV har emellertid utvärderingsuppdrag sträcker sig väl utanförsom
myndighetens statistik. I den Riksdagen godtagna propositionegen av
198283: 127, vissa administrativa frågor inom den allmännaom
försäkringen behandlas RFV:s roll och uppgifter centralm.m., som

3 Denna redovisning har utarbetats avdelningschef Inger Marklund,av
Riksförsäkringsverket.
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socialförsäkringsområdet. Itillsynsmyndighet inomförvaltnings- och
till socialförsäkringsområdetspropositionen framhålls med hänsynatt

enskildes ekonomiskabetydelse för denvikt och dess centralastora
uppgifter aktivt bevaka bidrags-viktigastetrygghet, RFV:sär atten av

effektersocialförsäkringssystemetsangelägeteffekter. Det ärreglernas att
gäller inte minst i frågaredovisas.olika delar studeras och Dettai om

och analyserutvärdering regelsystemuppföljning och avav nya
avgifts- ochmellan bidrags-,mellan olika bidragssystemsambandet samt

Det ärsamlade effekten dessaliksom denskattesystemen system.av
förvaltningsmyndighetcentralpropositionen viktigt RFVenligt att som

initiativ för få till ståndanalyser ävenutöver externaatttaregna
hur olika delarutvecklingsprojekt belyserforsknings- och avsom

fungerar.trygghetssystemet
följaverket särskiltinstruktion punkt 7 skallRFV:s § 2Enligt

trygghetssystemet och utvärderaolika inomutvecklingen deav grenarna
samhälle.för individ ochtrygghetsanordningamas effekter

studerautvärderingsverksamhetuppgift i ärcentral RFV:sEn att
inkomstbortfall ochfullgott skyddtrygghetssystemenhuruvida motettger

De mått påsocialpolitiska målen med uppnås.huruvida de systemen
brukar relevanta,i dessaför individerna,utfallet mestsystem ansessom

disponibla hushållinkomsten för detsamladeutgångspunkt i densintar
sammansättning,storlek ochi hushålletsindividen ingår samtsom

sammanhang det äveni hushållet. I vissa ärförsörjningsbördand.v.s.
för samlad be-förmögenhetsinnehavetbeaktakunnaönskvärt att en

villkor.individens ekonomiskahushållets ellerdömning av
beräkna disponibelanvändas fördataunderlag kanDe attsom

hushållensurvalsundersökningdelsför hushållen är SCBzsinkomst om
fonnögenhetssta-totalräknade inkomst- ochdels deninkomster HINK,

statistiken. Eftersomtotalräknadeurval baserade på dentistiken samt
transfereringar behövsefter skatt ochinkomst inkomstdisponibel är

transfereringar. Uppgifterna hämtassamtliga skatter ochuppgifter om
antalfrån ytterligaretaxeringsregisterRiksskatteverketsfrån ettsamt

däriblandmyndigheter, RFV.
devissa delarkommittén slutsatsendet här anförda drarAv att av

det inom SCBexempel har bäst fullgörstill RFVuppdrag attgenomsom
myndigheterolika berördadatabaser till vilkaantal centralafinns ett

sålunda skapas kanunderlag. Databasersina respektivelämnar som
effektivitetssynpunkt detmåstehög grad säkerhet. Urhanteras med av

tillgodoseddafå sina behovolika användare kanfördelaktigt omvara
myndighet ändatabasansvarighänvändelse till attsnarareengenom

i debeställarmyndigheterstatistik- ellervända sig till alla debehöva som
vissa grunddata.enskilda fallen försvarar

å
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