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Mens s0kelyset ofte rettes mot EDB-avdelingens plass i bedriftens organisasjon, er sp0rsmdlet om EBD-avdelingens interne organisation viet liten oppmerksomhet. I Statistisk Sentralbyra har man i lengre til arbeidet
med dette, og man er kommet jrem til en organisasjon sfarm som etter norske forhold er meget avansert.
Byrasjef Svein Nordbotten er den daglige leder av Statistisk Sentralbyras kontor for databehandling. Han er
ogsa formann i samarbeidsutvalget for statens 7 elekronmaskinanlegg.
Svein Nordbotten er f0dt i 1928, og ble cand. oecon 1952. I 1953 studerte han statistiske metoder med tilknytning til elektroniske regnemaskiner i U.S.A.

Europas eldste punchemaskin, anskaffet
Statistisk Sentralbyra i 1900.
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1. Databehandlingens utvikling i Byraet.

,

Statistisk Sentralbyra ihar blant annet'til oppgave a samle sammen og bearbeide alle de samfunnsmessige opplysninger som de offentlige
myndigheter og institusjoner, det private nasringsliv, forskning og private enkeltpersoner har
behov for i et moderne samfunn. Byraet er saledes en institusjon som i aller h0yeste grad arbeider med databehandling og den mate vi 10ser
vare databeihandlingsproblemer pa kan derfor ha
en viss interesse ogsa for andre.
Da Byraet ble grunnlagt som. en egen selvstendig institusjon i 1876 ble alt arbeid tilfredsstillende utf0rt av 15—20 funksjona?rer uten andre hjelpemidler enn det de hadde pa sine
skrivepulter. Savel det innsamlede materiale
som kravene til behandling 0kte imidlertid ra'skt
og i forbindelse med den tiarlige folketelling i
1900 var det pakrevd a se seg om etter muligheterfor mer effektiv databehandling. Det f0rte
til at 'hullkortmaskiner som nylig var oppfunnet,
ble innkj0pt i 1900.
Anlegget som nyttet hullkort med i alt 288 forskjellige posisjoner besto av 21 punohemaskiner
som ble betjen-t pa skift og 3 tellemaskiner. To

av tellemaskinene hadde hele 70 firesifrede telleverk og kunne samtidig sortere kortene med hastighet pa gjennomsnittlig 700 opptelte kort pr.
time inklusive den tid det tok a lese av telleverkene og skrive ned resultatene.
Siden dette f0rste anlegg ble installert har den
maskinelle databehandling d Byraet 0kt bade absolutt og relativt. Veksten er hovedsakelig betinget av 0kende behov for informasjon. Som en
indikasjon kan her nevnes at Byraets databehandling na gir et informasjonsresultat som er
naermere dobbelt sa stort som i 1950. Et visst
inntrykk gir det nar en 'h0rer at Byraet na arlig
utgir 25—30 trykte bind, 15—20 stensilerte publikasjoner, 2 trykte manedshefter, et stensilert
ukehefte og hver dag sender ut flere meldinger
med Statistisk informasjon.
I stor utstrekning er det de maskinelle databeihandlingsmaskiner som gj0r det mulig a overkoni'me dette arbeid. Ved hjelp av kalkulatorer,
elektroniske tellemaskiner og i de siste ar elektroniske databehandllngsmaskiner, har det bade
vsert mulig a utf0re tidligere masfcinelt arbeid
raskere og automatisere operas] oner som en bare
for 10—15 ar tilbake ansa absolutt n0dvendig
a utf0re manuelt.
Jeg tror imidlertid Byraet pa langt naer enna
har nadd en endelig 10sning med hensyn til databehandlingsproblemet, og for effektiv 10sning av
nye oppgaver vil det vaere n0dvendig til enhver
tid a utnytte de muligheter >sam den tekniske
utvikling av databehandlingsmaskiner kan by pa.

2. Arbeidsoppgaver og ressurser.

I et intervju om databehandling i Team Times
for en tid siden ga Byraets direkt0r, frk. Signy
Arctander en beskrivelse av de arbeidsoppgaver
Byraet finner det hensiktsmessig a behandle maskinelt og jeg skal her bare summere opp de oppgaver som faller innenfor den maskinelle data-

behandling i Byraet. Maskinell databehandling
anvendes na i utarbeiding av befolkningsstatistikk, jordbruksstatistikk, skattestatistikk, industri- og varehandelsstatistikk, import- og eksportstatistikk, prisstatistikk, sosialstatistikk samt
for en rekke statistisk-0konomiske beregninger.
I alt har vi omkring 100 forskjellige databefaandlingsoppdrag hvert ar og enkelte av disse utf0res
to eller flere ganger i aret. Et materiale blir
praktisk talt aldri utbrukt og.i arenes 10p blir
det derfor en stor datamasse av primaermateriale, mellomresultater og ferdigbehandlet informasjon som skal tas vare pa og behandles,
Tenker en seg Byraets virksoirihet funksjonelt
delt i innsamling og databehandling, er den siste
gruppe na sterkt influert av maskinell databehandling. Her utf0res bade typiske databehandlingsoperasjoner, beregninger save! som logiske
kontrolloperasjoner maskinelt. Nar det gjelder
innsamling er anvendelse av databehandlingsmaskiner enna sterkt begrenset, men det er
rimelig a anta at kanskjc nettopp pa dette felt
kan det skje store forandringer i arene som kommer gjennom bruk av automatiske kommunikasjonssystemer.
For a gjennomf0re disse arbeidsoperasjoner
disponerer Byraet for tiden naermere 100 stillinger for maskinell databehandling. I disse stillinger ansettes funksjonaerer som skal administrere, planlegge for og betjene Byraets databehandlingsanlegg som na omfatter 2 elektroniske databehandlingsm<askiner (DEUCE MKII
og 1401 B-3), 2 elektroniske tellemaskiner (IBM
101), 1 tabulator, 7 sorterere, 2 reproduserere,
1 kollator, 1 interpreter og 36 punche- og kontrollmaskiner som dels leies og dels er kj0pt fra
Bull, English Electric og IBM.
W

3. Organisasjon av den maskinelle
databehandling.

Byraet sysselsetter i dag naermere 400 funksjonserer. Disse er organisert i 7 statistiske fagkontorer, 3 kontorer for 0konomisk forskning,
1 administrasjonskontor, 1 kontor for sentral

Statistisk Sentralbyras nyeste elektroniske
databehandlingsmaskin, IBM 1401.

databearbeiding og 1 gruppe for statistiske metodesp0rsmal. Fagkontorene og gruppen for metodesp0rsmal sorterer under en underdirekt0r,
forskningskontorene under en forskningssjef,
mens administrasjonskontoret og databearbeidingskontoret sorterer direkte under Byraets
direkt0r.
Denne blandede organisasjonsform er det fore10bige resultat av utviklingen. Opprinnelig var
Byraet organisert i selvstendige fagkontorer med
hvert sitt omrade. Men pa samme mate som
industrien <har ogsa Byraet mattet endre pa sin
organisatoriske oppbygning etter hvert som nye
metoder og hjelpemidler har krevd at tekniske
spesialister er tatt i bruk.
I denne artikkel er det databehandlingskontoret som er av seerlig interesse. Det har votet
opp fra a vaare et maskinanlegg knyttet til et
fagkontor, via en selvstendig maskinavdeling
og et uavhengig planlegningskontor for maskinell databehandling, til et integrert kontor for
databehandling som ogsa ivaretar ikke-maskinell
databehandling som fagkontorene selv ikke kan
Utf0re med sin normale arbeidsstokk. Kontorets
oppgave er a arbeide for a fremme effektiv databeihandling i Byraet og bortsett fra at dets transaksjoner bare gjenspeiler seg i et internt driftsregnskap, drives det som et stort servicebyra
for databehandling hvor Byraets egne kontorer
har prioritet for sine oppgaver.
Kontor et er organisert i 5 aydelinger:
Systemavdeling
Programmeringsavdeling
Maskinavdeling.
Punoheavdeling
Regnestue for bordmaskiner.
Systemavdelingens oppgave er a registrere og
analysere behovet for databehandling i Byraet,
utarbeide langtidsplaner for databehandlingen,
assistere oppdragsgiverne i a spesifisere sine oppdrag, registrere og analysere eksisterende rutiner med sikte pa a finne frem til mer effektiv
behandling, f01ge med i og vurdere utviklingen
av tekniske hjelpemidler og metoder av foetydning for databehandlingen.
Programmeringsavdelingen arbeider i nsert
samarbeid med systemavdelingen og planlegger
datastr0mmen gjennom maskinene. Denne avdeling ;har saledes ansvaret for programmering for
EDB-maskinene og utaribeiding av hovedplaner
for bruk av ihjelpemaskinene. Avdelingen star
ogsa for tidskalkulering av de forskjellige ledd
i dataibehandMngsprosessene og gir systemavdelingen det n0avendige grunnlag for kostnadsvurderinger og maskinavdelingen muligheter for
utarbeiding av driftsplaner.

Den detaljerte planlegging for hullkortmaskinene utf0res ved maskinavdelingen. Likeledes
star denne avdeling for den driftsmessige planlegging og utnytting av dataibehandlingskapasiteten etter et skiftsystem som tillater arbeid i
tre skift d0gnet rundt om n0dvendig. Avdelingen
er del i skiftlag og i driftsgrupper som er tillagt
det driftsmessige ansvar for de enkelte oppdrag.
Punoheavdeling og Regnestue star som navnene sier, for henlholdsvis punching av primaermaterialet og utf0ring av oppdrag pa bordregnemaskiner.

Stillingsstrukturen ved databehandlingskontoret er bygd opp delvis etter det administrative
ansvar og delvis etter de faglige kvalifikasjoner
som forutsettes for de forskjellige arbeidsomrader. Under kontorets leder har en tre avdelingsledere. Den ene har ansvaret for bade maskinavdeling, punoheavdeling og regnestue. Bortsett fra at en av avdelingslederne fungerer som
stedfortreder for kontorets leder har de tre samnie myndighetsstatus. I samme stillingsgruppe
(konsulent) som lederne for avdelingene finnes
ogsa en stilling for en maskinspesialist som
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Denne organisasjonsform sikrer Byraet mest
mulig effektiv databehandling pa lengre sikt.
Effektiv databehandling forutsetter f0rst og
fremst grundig forarbeid og planlegging av alle
arbeider som skal utf0res. Nar staben som beskrevet ovenfor blir delt inn i organisasjonsmessige enheter etter fasene i databehandlingen,
fristes en f. eks. ikke sa lett til kortsynt a konsentrere alle krefter om a 10se de 10pende, daglige problemer, pa bekostning av langtidsplanlegging som jo har til hensikt a redusere de 10pende problemer i framtiden. Selv om de forskjellige organisasjonseniheter bemannes etter
sin relative betydning, har en flere faremomenter. For det f0rste blir ansvaret for databehandlingen delt pa flere som igjen kan f0re til
at den enkelte ikke tar sin oppgave alvorlig nok.
For det annet er det en fare for at kommunikasjonen mellom de forskjellige organisasjonsenheter kan bli svak og hemme samarbeidet og
rasjonell databehandling. I Byraet tror jeg vi
har 10st disse problemer ved a la kontorets leder
utad va?re ansvarlig for databehandlingen og
vedkommende har derved et sterkt press pa seg
til a oppmuntre samarbeid mello'm avdelingene
i kontoret. Arbeidsfordelingen mellom de enkelte
avdelinger er trukket opp i skriftlige arbeidsinstrukser.

har til oppgave spesielt a ta seg av maskinvurderinger og arbeid med generelle databehandlingsmetoder.
Avdelingslederen for maskinavdeHngen har en
assistent og to skiftsjefer i samme stillingsgruppe (f0rstesekretaer) under seg. Driftsassistenten tar seg av kostnadsregnskap, opplaeringssp0rsmal, og regnestue o.l. gj0remal, mens skiftsjefene fungerer som driftsjefer pa de skift hvor
avdelingslederen selv ikke er i arbeid. Skiftsjefene har ogsa som oppgave a utarbeide forslag
til disponeringsplaner for de enkelte maskiner
og allokere maskiner og mannskap i overensstemmelse med vedtatte planer, kontrollere maskinenes tekniske standard m.m. Pa samme niva
finnes ogsa de h0yest 10nnede programmererstillinger. I neste stillingsgruppe (sekretaer), !har
vi innen maskinavdelingen driftsgruppelederne
som har det driftsmessige ansvar for gjennomf0ring av de oppdrag som h0rer inn under deres
grupper. Her er ogsa programmererstdllinger
plasert. Deretter f01ger sa maskinoperat0rstillinger og assistentstillinger.
Oversikten viser at databehandlingskontoret
i Byraet har fatt en bred plass i institusjonen og
har en sterk utbygning. Det er ikke slik fordi vi
ser pa den maskinelle databehandling som noe
mal i seg selv. Forklaringen er at i Byraets virk-

somhet er databehandlingen det primaere og det
er derfor helt naturlig at organisasjonen far et
sterkt preg av det. Jeg tror derfor ikke at var
organisasjon n0dvendigvis b0r vaere noe a kopiere for alle som !har databehandlingsproblemer.
For en bedrift eller institusjon hvis egentlige
oppgave er noe helt annet, vil databehandlingen
vsere en hjelpevirksomhet som neppe kan berettige en sa relativt sterk utbygging som den vi
finner i Byraet. Byraets arbeidsoppgaver ligger
dessuten i grenseomradet mellom den matematisk-vitenskapelige og den administrative type
av databehandlingsoppgaver som gir kontoret
preg av a vsere et utviklingsko-ntor for statistiske
databehandlingsmetoder og beregningsteknikk.
4. Arbeidsmafe.

Pa grunn av de regler som gj elder for budsjettering i statsforvaltningen er det n0dvendig for
Byraet a drive en utstrakt langtidsplanlegging
for sin databehandling. Behovet for databehandling ma ved hvert ars utgang anslas for de to
kommende ar i form av en tidsplan med mal for
antatt belastning pa de forskjellige tidspunkter.
Med utgangspunkt i denne og de erfaringer
driftsregnskapet gir, settes det opp et forslag til
budsjett for databehandlingen som ma godkjennes av direkt0ren og innarbeides i Byraets budsjett. Nar budsjett og tidsplaner er godkjent, er
det databehandlingskontorets leder som har til
oppgave a prioritere melloim de forskjellige oppdrag i vanskelige perioder eller eventuelt pata
seg nye og ikke registrerte arbeider om kapasiteten tillater det.
System- og programmeringsavdelingene star
for planlegging, kostnads- og tidskalkulering av
nye arbeider. Med hensyn til programmering,
blir oppdragene fordelt av programmeringslederen so'm ogsa tas seg av kontroll av programmerte og planlagte arbeider og av opplaering av nye
programmere. Hittil har vi bare i mindre utstrekning funnet det hensiktsmessig a spesialisere programmererne.
Prograrnmererne skal normalt tilsammen disponere en 'halv time for programtesting hver
dag pa elektronmaskinene. Dette forutsetter et
fornuftig anlagt testingssystem, men erfaringen
har vist at tiden er tilstrekkelig. Bortsett fra
testing kj0rer programmererne ikke maskinene.
Istedet lages det en generell instruks for betjening av maskinene og spesielle operat0rinstrukser for hvert enkelt oppdrag.
Ferdige programmer og behandlingsplaner

overleveres maskinavdelingen i en standard dokumentert form og omfatter beskrivelser, operat0rinstrukser m.m. Det er sjelden at d(et blir arbeidet med mer enn ti forskjellige oppdrag samtidig pa planleggingsstadiet og tidsplanene voider som oftest ikke store problemer pa dette
trinn. Det utarbeides derfor rapporter om arbeidet ved systemavdeling og programmeringsavdeling en gang i maneden som da gjennomgas
av kontorets leder.
I driftsavdelingene derimo^t, hender det at
mer enn 30 oppdrag kan vaere under arbeid i
samme uke. De konkurrerer om maskinkapasitet
og arbeidskraft og krever 10pende tilsyn. Hver
maned brytes derfor opp 'i uker, dager og skift •
som det settes opp detaljerte planer for en gang
i uken av lederen for driftsavdelingene. Disse
planer sammen med rapporter fra foregaende
uke gjennomgas med kontorlederen. I tillegg utarbeides en detaljert driftsstatistikk pa manedsbasis som forteller hva som er gatt med av maskintimer pa de forskjellige maskiner til de forskjellige arbeider, hvor mange som star igjen
i forhold til de planlagte for oppdragene, hvor
langt foran eller etter. planene en ligger osv.
Denne driftsplanlegging og rapportering koster
oss meget tid og kan vaere en kilde til irritasjon.
Erfaringene ved databehandlingskontoret viser
imidlertid at dette merarbeid er absolutt n0dvendig for forsvarlig 'maskinell databehandling.
Det innvendes ofte at slik kan ikke et servicebyra drive fordi det er umulig a forutsi nar oppdragene kommer inn. Jeg tror ikke at oppdragene til databehandlingskontoret er ^mer regelmessige enn ved et servicebyra; likevel viser
det seg at arbeidet blir langt mer effektivt om
en gar alvorlig inn for a utnytte tidligere erfaringer i planlegging selv om planene ikke alltid holder.
I maskinavdelingen trenes operat0rene opp til
a betjene alle de maskiner Byraet disponerer.
Dette gjelder ogsa EDB-maskinene. Byraet har
funnet at operat0rene ikke b0r spesialiseres pa
enkelte maskiner fordi de da ikke far det personlige utbytte av a arbeide ved avdelingen som
vi tror har stor betydning for trivselen. De investeringer Byraet her gj0r i oppleering av operat0rer tror jeg ogsa det far igjen nar operat0rene senere gar over i gruppeleder- eller programmererstilling. De vil da sitte inne med en
allsidig praktisk erfaring som vil gj0re det lettere a finne frem til de mest effektive 10sninger
pa de databehandlingsproblemer de stilles overfor. *.

