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Nettverksanalyse som verktey i statistikkproduksjonen ble

f0rste gang pravd i Byraet i 1962 i forbindelse med forarbeidene til

Bedriftstellingen. Vinteren 1964/65 ble nettverksanalyse tatt opp til

drafting i en studiegruppe i Byraet. Planen var £ lage en rapport med

en vurdering av nettverksanalysen som hjelpemiddel for planlegging av

statistikkproduksjon med eksempler fra en rekke omrader» Andre arbeids-

oppgaver har imidlertid lagt beslag p& studiegruppens deltakere og f0rt

til at denne rapporten foruten det innledende avsnitt om metoden bare

inneholder to eksempler p& anvendelsero

Svsin Nordbotten
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le Qa nettverksanalyse

1» Nettverksanalysens malsetting

Nettverksanalysen i den form vi bar arbeidd med den er en teknikk

som ble utviklet i USA i slutten av 19̂ 0-arene. Analysen tar sikte p& 4 vaere

et hjelpemiddel ved forenkling og forbedring av tidsplanlegging av store og

omfattende prosjekter med mange operasjoner som tildels er avhengig av hverandre*

Nettverksmetoden er videre et hjelpemiddel til systematise og effektiv kontroll

og oppdatering av planen under gjennomf0ringen« Metoden er saerlig blitt tatt

i bruk pi byggeprosjekter, men er til dels ogsa blitt anvendt i industrien.

Sir en slike tidsplanleggingsopplegg en realistisk utforming med

hensyn til detainer, blir problemene i de fleste tilfeller sa komplisert at

de blir vanskelige a lase ved konvensjonelle hjelpemiddel. Adgang til bruk
I
j av elektroniske databehandlingsmaskiner er derfor ofte en nodvendig forutsetning
I

for praktisk arbeid med planleggingsproblemer ved hjelp av nettverksanalyse.

Med den malsetting og de forutsetninger som ligger til grunn for

I nettverksanalysen, er det nasrliggende a sporre om den kan bidra med noe i
|

planlegging av statistiske unders0kelser og kontroll med gjennomf0ring av disse.

Benne rapporten tar sikte pa a utrede noen sider ved dette sp0rsmal uten a

gjare krav pa a vaere noen fullstendig vurdering av metoden»

2« Analysemetode

F0rste steg i en hver nettverksanalyse er utarbeiding av nettverks-

diagrammet> Nettverket er en grafisk framstilling av de enkelte operasjoner

som inngar i det prosjekt som skal analyseres og pd hvilken mate de er

forbundet med hverandre. Formelt bestar et nettverk av en rekke punkter som

er forbundet med retningsbestemte, rette linjer eller piler.

Et punkt betegner en hending som representerer en spesiell situasjon*

Benne situasjon kan vsere at en operasjon er fullf0rt, en bestemt beholdning

er oppnadd, en str0mning har nadd en gitt hastighet, en bestemt tid er gatt etc.,

eller den kan betegne at en er ferdig til d starte pa et nytt arbeid. En

hending er med andre ord definert ved at visse betingelser er oppfyllt, og

disse vil som of test vaere gitt ved definisjonen av de piler som gar til og

fra hendingen.

Pilene som gar meHorn punktene i diagrammet betegner aktiviteter.

I motsetning til en hending, representerer en aktivitet en prosess som

vanligvis krever tid. En aktivitet kan vasre en arbeidsoperasjon, eller bare

et tidsfor!0p som f.eks. at to hendinger ikke kan inntreffe med kortere tids-

avstand enn to tidsenheter. I noen tilfeller kan en finne det hensiktsmessig



a definere en slik aKrtivitet hvor en lar t bli meget liten eller ga mot

null* I sa fall far en en dummy-aktivitet som bare palegger en viss rekke«

falge mellom to hendinger, men at de kan inntrefie sa tett innpa hverandre i

tid som mulig»

Ever bending gis et hendingsnummer slik at en bending som betegner

at en starter prosjektet far nummer !• Hendingene nummereres deretter fort-

10pende og slik at det aldri gar en aktivitetspil fra en bending med beryere

nummer til en med lavere numrnere Hettverket avsluttes alltid med en bending

som betegner at hele prosjektet er avsluttet og som far det hayeste nummer

Dette legger visse restriksjoner pa nettverksdiagrammeto En vil

aldri fa inngaende piler til bending 1 og heller ikke utgaende hendinger fra

bending N. Betingelsen om at en pil aldri kan ga fra en h0yere numrert til

en lavere numrert bending gj0r linjen retningsbestemt og uteluidcer lakker i

diagrammet. En aktivitet kan ikke pabegynnes far forutgaende aktiviteter er

belt avsluttet. Pordi pilene tegnes som rette linger, vil en heller aldri fa

to aktiviteter mellom de to samme bendinger.

Ved hjelp av numrene til den enkelte pils start- og slutthending

identifiseres aktivitetene, Aktivitetens identifikasjoner betegnes sô i (i, j)

nvor i og j er hendingsnumrene og alltid slik at 1 ~ i ̂ j ~ N« Tallet\pa

aktiviteter betegnes med symbolet M.

Figur 1 viser et eksempel pa et meget enkelt nettverk som ka

illustrere det som vi hittil bar draftet. Nettverket er satt sammen omkring

6 hendinger SOB er bundet sammen av 8 aktiviteter. Tallet pa aktiviteter, M,

Til alltid vsre st0rre enn tallet pi hendinger N. Tenker en seg f.eks« et

prosjekt bvor alle aktiviteter f01ger etter hverandre pa en rett linje vil

N -H 1 « M. Dette ville imidlertid vsere et h0yst trivielt eksempel. Diagrammet

Figur It Eksempel pa et nettverk



viser at det fra starthendingen utgar tre piier, men ingen inn, mens til

avslutningshendingen har vi to inngaende piler, men ingen ut. En ser videre

at det er def inert forskjellige sammenhenger. Aktivitet (2,3) kan f.eks. ikke

ta til far aktiviteten (1,2) er fulli'0rt, mens aKtiviteten (3»4) forutsetter

at hending 3 har irintruffet, som igjen krever at aktivitetene (l,2), (2,3) og

(1,3) er fullfarte.

Aktivitetene ble definert som tidkrevende prosesser. Med gitte

ressurser avsatt til aktivitetene, betegner t. . aktivitetenes beregnede
i»J

varighet. Den beregnede varighet anslas enten direkte eller ved at det

anslas tre varigheter:

t. . : optimistisk anslag for varigheten som f.eks. holder gjennom-
3-J

snittlig i 1 av 100 tilfelle.

Q

t. : sannsynlig anslag for varigheten, dvs. den varighet som
•̂J

hyppigst forekommer.

t. : pessimistisk anslag for varigheten som f.eks. holder gjerinom-

snittlig i 1 av 100 tilfelle.

Den beregnede varighet anslas da of test som det veide gjennomsnitt:

I den etterf 01gende analyse er det bare den beregnede varighet som

nyttes.

Analysen tar sikte pa a fa klarlagt hvilken veg gjennom nettverket som

er den mest tidkrevende og avgj0rende for hele prosjektets varighet. Denne

veg kalles den kritiske veg, og de aktiviteter som utgj0r den kritiske veg

kalles kritisKe aktiviteter. I enkelte nettverk kan det hende at det kan vaere

flere veger som alle er like tidkrevende, og en far saledes flere kritisKe

veger. De iKke-kritiske veger krever mindre tid, og det vil derfor vsre

tomgangstid mellom aktivitetene i disse veger. Tomgangstiden mellom hendingene

i og j kalles aktivitetens slark. SlarK iridiKerer at aktiviteten kan ha en

lengre varighet uten at prosjektets varighet forlenges. Dersom varigheten er

bestemt av forholdet mellom operas j oner i aKtiviteten og innsats som er pr.

tidsenhet avsatt for & utf0re operasjonene, vil en kunne redusere noe av

innsatsen uten at aktiviteten denned b'lir kritisk. Nyttes den innsparte

innsats pa en kritisk aktivitet, vil prosjeKtvarigfteten kunne kortes inn.

Det sondres mellom to typer slark. Den forste slark-type er fri
"El

slark, P.., som er den forsinkelse som kan gj0res i aktivitet (i,j) under



forutsetning av at alle andre aktiviteter, bade forutgaende og etterf01gende,
T

pabeg7rrn.es sa tidlig som mulig. Totalt slark, F. ., er den maksimale forsinkelse
•̂3

som kan tillates ± aktivitet (i»j) under forutsetning av at alle forutgaende

aktiviteter pabegynnes sH tidlig som mulig og alle etterf01gende sa sent som

mulig. Fra de beregnede aktiviteters varigheter kan vi ogsa utlede de enkelte
E Ti

aktiviteters tidligste starttidspuokt, S. og seneste starttidspunktt S.., og
TJ 13 Tj *~

tidligste slutt-tidspunkt, ST., og seneste slutt^tidspunkt, £7.. Sammen medij ij
slarkberegningene danner disse tidspunkter grunnlaget for a vurdere en nettverks-

plan, modifisere, kontrollere og oppdatere den. Av disse definisjoner gar

det fram at fritt slark aldri kan vsre st0rre enn totalt slark.

I figur 2 er det pafort varigheten for aktiviteter i det enkle nettverk.

Den kritiske veg gar gjennom hendingene 1, 5 og 6. En ser at prosjektets

varighet vil vaere I1? tidsenheter.

- 6

Pigur 2: Eksempel pa varigheter og kritisk veg.

En kan videre lett se at f01gende aktivitetstabell kan settes opp

for prosjektets

Aktivitet
(i..l)

1

1

1

2

2

3
4
5

2

5
5
5
4
4
6

6

t

2

4
10

3
6

5

3
5

SE

0

0

0

2

2

5
10

10

SL

2

3

0

4
6

7
12

10

2̂

4
10

5
8

10

13
15

EL

4
7
10

7
12

12

15
15

PP

0

1
0

0

2

0

2

0

J?

2

3
0

2

4
2

2

0

Av tabellen gar det fram at de kritisKe aktiviteter er (1,5)



(5,6) hvor tidligste og seneste tidspunkter er identiske, og det ikke er slark.

Ser en derimot pi (2,3) kan denne aktivitet starte tidligst pa tidspunkt 2

og ma senest vsere igang pi tidspunkt 4 om det ikke skal fi konsekvenser for

prosjektvarigheten. Aktiviteten bar et totalt slark pi 2, dvs. dersom (1,2)

startes opp si tidlig sora raulig mens (3,4) og (4,5) pi henholdsvis tidspunkt

7 og 12 vil en krunne tile en forsinkelse pi 2 tidsenheter i aktiviteten. Den

fri slark er imidlertid null. Det indikerer at om en mi regne med forsinkelser

ogsi i andre aktiviteter i denne veg og derfor vil starte opp pa tidligste

starttidspunkter, finnes det ikke noe slark mulighet for (2,j).

Den form for nettverksanalyse som er beskrevet ovenfor legger hoved-

vekten pi tidsfaictorer. Selv om det er denne type analyser som vil bli nyttet i

denne rapport, skal ogsi en annen problemstilling antydes. Dersom de enkelte

aktiviteters varighet varierer med innsatsen milt i f.eks. kroner, kan det vaere

realistisk i la problemstillingeu bli: Hva er den minste kostnad prosjektet kan

gjennomfere for innen en gitt tid ? Eller mer gerierelt, finnes det en prosjekt-

varighet som er optimal i den forstand at den har minimal prosjektkostnad ?

En videre utvikling av nettverksanalysen som tar sikte pi i besvare

denne type av sp0rsmil forutsetter at det anslis minimums- og maksimuma-

varigheter, t.± og t.. , og aktivitetskostnader forbundet med disse to varig-

heter, Cm. og CT. . Som oftest vil det koste mer i forsere en aktivitet
j-j ij

(overtid, skiftarbeid, arivendelse av kostbarere arbeidskraft osv.), og i almin-

nelighet vil derfor Ĉ 111^ df̂ , i det toppskriftene refererer seg til
j-tj i j

varighetene. Antar en at kostnadene varierer lineaert med varigheten, vil

marginalkostnaden med hensyn pa aktivitetstideri vsre C., = (C - Cmax)/

(tm n - tmax). Analysen av slike nettverk blir mer komplisert enn de rent

tidsorienterte nettverk, men figur 3 illustrerer imidlertid problemstillingen

Pigur 3* Nettverk med aktivitetskostnader

For dette enkle nettverk kan vi stille opp f01gende tabell dersom

prosjekttiden skal vaere J:

a.K-i/-L

1

1

2

v x i/e u

2

3
3

min
"b

3
4
2

max
U

5
10

4

jnin
O

3
10

4

max

2

4
1

*
C

-i
-1
-3/2

topt

3

7
4

copt

3

7
1



Vi ser at dan minimale prosjekttid er 5 tidsenheter, om alle

aktiviteter gj0res til minimum varighet, og prosjektkostnaden blir da 17 •

En ser iaidlertid at en ikke 'beh0ver utf0re (l»3) 'til minimum tid, det er

tilstrekkelig at den utf0res innenfor 5 tidsenheter og absolutt kostnads-

minimum som svarer til minimum prosjekttid er derfor 16. Dersom det er en

forutsetning at prosjektet skal fullf'0res innen f«eks. 7 tidsenheter, vil en

som tabellen viser finne at minimum kostnad for derma prosjelcbvarighet er

11 og at det forutsetter at aktivitetens (l»2), (1,3) og (2,3) awikies med

varighet 3, 7 og 4* Videre er prosjektkostnaden i alt 7 og varigheten 10

dersom alle aktiviteter trekkes ut sa langt som mulig. For fullstendighettj

skjld kan det feryes til at forutsetningen om lineasr kostnadsfunksjon kan.

erstattes med mindre restriktive forutsetninger.

Problemstillingen ovenfor kan selvsagt som vel kjent fra akonomisk

teoretiske resonnementer snues opp nedi Hva er den minimale prosjekttid

dersom prosjektkostnaden er gitt ? Pa grunn av sammenhengen mellom de to

mater a stille problemet pa, vil vi f.eks. uten Tidere kunne svare at dersoai

prosjektkostnaden er gitt 11, ma den minimale prosjekt-tid vaere 7«

Her bar vi kun en ressxirsrestriksjon. I mer avanserte problein-

stillinger kan det vsre realistisk a spesifisere flere. Enna fasrre frihetB»

grader far en om det er visse band pa de forskjellige ressurser innenfor de

enkelte tidsenheter. Dette er selvsagt den grad av realisme det kan vsre

0nskelig & arbeide med, men det leder over i meget kompliserte nettverks«

analyser. I denne rapporten har en matte begrense seg til bruk av de enkleste

typer av nettverksanalyser»

Hettverksanalysen er ogs4 et meget nyttig verkt0y for a kontrollere

gjennomf0ringen av en prosjektplan, vedlikehold og rullering av planene

Bet er enkelt a etablere et rapportsystem for de enkelte aktiviteter som

med jevne mellomrom viser hvordan gjennomf0ringen gar i forhold til planen,

Qppstar det betydelige forskjeller kan anâ ysen gjentas, men nA med realiserte

varigheter for de aktiviteter som er utf0rt. Dette gir mulighet for p& et

tidlig tidspunkt a bli klar over de framtidige konsekvenser av plan-

forutsetninger som ikke viste seg & holds. I tidsnettverk kan dette f0re til

at en gar igang med 4 samle st0rre ressurser omkring kritiske aktiviteterr

mens i kostnadsnettverk far en mer eksplisitt f ram realloicering med sikte pi.

& finne betingelsene for det kostnadsminimum situasjonen innebaerer. I

planleggingsbevisste organisesjoner vil det ofte vsere grunnlag for systeaatifeic

£ skyve planleggingsperioden framover slik at planleggingshorisonten alltid

er den samme etter periodemessige revisjoner. I slike rullerende planer vil

en ofte kunne gjare bruk av nettverksanalysen.



2» Regnemaskingrogrammer

Det er farst nar en automatiserer nettverksanalysen at en far et

praktisk anvendbart hielpemiddel. I 10pet av de 6-8 arene som nettverks-

analysen har vasrt i bruk i den form som her er beskrevet, er det trolig

utviklet flere hundre regnemaskinprogrammer som gj0r at det menneskelige

arbeid ved analysen reduseres til det mest n0dvendige som tegning av diagram,

maling og anslag av varigheter og kostnader, fastsetting av tids« og ressurs-

betingelser og fastsetting av avgjarelser pa grunnlag av resultatene.

Formelt kan problemstillingene vi har tatt for oss, betraktes som

ekstremalproblemer. Ser en pa et tidsnettverk kan dette oppfattes som et

minimaliserings— og et maksimaliseringsproblem.

L0sningen kan forega ved at en f 0rst f inner de tidspunkter hendingene

tidligst kan inntreffe inklusive det tidligste avslutningstidsptmktet for

prosjektet, og deretter finner en de seneste tidspunkter for hendingene under

forutsetning av at prosjektet skal gjennomf0res pd kortest mulig tid, Ved

hjelp av disse tidspunkter kan alle andre st0rrelser som nyttes i analysen,

f.eks* slark, utledes.
EEn finner de tidligste tidspunkter, T, , for at hendingene i=l»..»!

kan inntreffe, som 10sningen pa problemet:

H
H m SI T. «

under bibetingelsene*

T. - T. t. for alle gitte t.
0 1 U 1 0

og

T - 0

T. ^ 0 for i = 2 *.., H

Problemet er forme It et lineaert programmeringsproblem, I svaert enkle

nettverk vil en kunne studere 10sningen graf isk. Nettverket i f igur 4, vil

kunne tegnes som minimaliseringsproblemet i figur 5«

Pigur 4: Eksempel pa enkelt nettverk
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Figur 5: Tidligste tidspunkter som minimaliseringsproblem

I f igur 5 er starttidspunktet T, eliminert ettersom det konvensjonelt

settes lik 0# Det skraverte feltet inneholder alls 10sninger som tili'reds-

stiller bibetingelsene, men den lasning som ligger pa den laveste H«linje er

T2 » 2 og TT m 6* Riktigheten av dette sees lett i f igur 4» hvor ininiiauiB

prosjekttid er 6*

Tilsvarende kan en formulere problemet med i f inne de seneste tids«

ptjnkter, T.| som hendinger kan inntreffe innen prosjekttid 6» Dette blir

imidlertid et maksimaliseringsproblem*

H
T. » maks.

lander bibetingelsene

T M T Ml

3 i
t.13 for alle gitte t .

T for i » 1

Her vil T kunne elimineres ettersom vi allerede bar gitt at

- 6.

En bar f01gende definisjonsmessige relasjoneri

Sij

,L TL - t.

t, ,

(tidligste start-tidspunkt)

(seneste start^tidspvmkt)

(tidligste slutt-tidspunkt)

(seneste slutt-tidsptinkt)



Y = T - T. - t. . (uavhengig slark)

FF. = TE - T? - t.. (fri slark)
ij ;} i id

F?. = TL - T̂ 1 - t. (total slark)
id 0 i ij

Nettverksanalysen kan derfor utf0res ved hjelp av regneprogrammer

for lineare programmeringsproblemer sorn for eksempel et simplex program.

Det er apenbart at med middelstort nettverk med ^QO - 1000 aktiviteter

vil dette bli et stort og tidkrevende problem. De matematiske f ormuleririger

og figurene viser imidlertid flere ting som tyder pa at en her ikke bar

et alminnelig linesrt programmeringsproblem. For det f0rste er bade koeff isienter

i preferansefunksjon og betingelsesmatriser -1, 0 eller +1, hvilket gj0r regne-

operasjonene enkle. For det annet inneholder alle restriksjoner bare to variable

som indikerer muligheten for suksessiv 10snirig.

Ut i fra de to nevnte forhold er det utviklet en reKJtce regneprogrammer

av typen PERT (Program Evaluation og Review Technique) som i hovedtrekk arbeider

pa f algende mate :

Trinn 1: Kopiering og sortering av aktivitetstabellen

Etter at de forberedende operas,] oner som beregning av varigheten etc.

er foretatt, foreligger en tabell over alle aktiviteter med identif ikasjon (i,j),

varignet t., og andre opplysninger som 0nskes tatt med. Denne tabellen kopieres
-̂J

og de to tabellene sorteres. I den erie, den "stigende tabell", er aktivitetene

ordiiet i stigende rekkefolge etter j, mens i den andre, den "synkende tabell",

er aktivitetene ordnet etter synkende i.

E
Trinn 2: Beregning av T. (j - 2 ... M)

J
I den "stigende tabell" gar en gjennom alle aktiviteter (i,j) med

samme j i det en f0rst starter med j = 2 og etterhvert arbeider seg gjeimom

alle j i stigeade rekkefalge til j = M. For hver j firmer en og registrerer:

for alle i< j

Med andre ord, en arbeider framover i den sorterte aKtivitetstabellen og

utfarer addisjon, sammenligner med den sum som hixtil har vsert den st0rste

for samme j og registrerer alltid den st0rste summen. Dette er mulig fordi

tabellen er sortert stigende etter j og fordi i\ J« Etter at alle aktiviteter
P

er gjennomg&tt vil en sitte igjen med en tabell over T.. Dette trinn svarer
J

derfor til minimaliseringsproblemet.
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Trinn 3» Beregning avT. (i = 1 ... M-l)

Ved hjelp av den "synkende tabell" utfares en lignende prosess

men bakover i nettverket i det en starter med aktivitetene (i = M - 1, j)

og fortsetter ned til i = 1 i det en innen gruppen av aktiviteter med felles

i s0ker:

T. = min (T. - t, )

for alle j i i

Etter & ha gjennomgatt alle i-er vil en ha en tabell over T.. Dette

svarer til makslmallseringsprosessen i den lineaere programmeringsformuleringen.

E L E L F T
Trinn 4: Beregning av S , S , E , E , F og F .

Tilslutt suppleres aktivitetstabellen med start- og slutt-tidspunkter,
E Lslark osv. ved rett fram beregning pa grunnlag av T og T tabellene.

De regneprogrammer som er nyttet i arbeidet med de statistiske

prosjekter som blir beskrevet senere i denne rapporten, er basert p& den ovenfor

skisserte type av 10sningsmetoder og kan regne med et langt st0rre antall

hendinger og langt raskere enn hva ville vaert mulig ved f .eks. et generelt

program for 10sning av linesere programmeririgsproblemer.

Tilslutt skal vi skissere hvordan kostnadssynspunktet kan introduseres

i den formelle modellen. Kostnader ved en aktivitet er lik kostnader C.. som

svarer til den minimale varighet av (i,o) pluss marginalkostnadene multiplisert

med differansen mellom den faktisice og den minimale varighet. Det som derfor

kan variere i kostnaden er produktet mellom marginalkostnad C. og faktisk
•i-J

varighet t.. og modellen kan nar prosjektvarigheten er gitt skrives:
-*-J

31 21
C. • t.. = minimaliseres

under bibetirigelser

T, -Ti - *, 0

'id

,min

.maxt. .

og

for alle aktiviteter

= gitt

T. 0 = 1 .... N - 1

En s0ker de verdier av t.. og T. som tilfredsstiller modellen.ij i
Her far en bare et ekstremalproblem som ogsa lar seg 10se ved lineasr
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progxammeringsteknikk, men pa grunn av de marginale kostnader ma en iraidlertid

ty til mer kompliserte algoritmer enn den som brakes i vanlige PERT-programmer.

4« Anvendelsesmuligheter_i statistikkproduksjonen

Nettverksanalysen har etter hvert fatt en ganske stor anvendelse pa

: forskjellige felter. Den er sserlig tatt i bruk ved planleggingen og kontroll

I med gjennomf0ringen av store byggeprosjekter som bus bygging, bygging av skip

og bygging av industribygg initlusive installeringer av maskiner og annet utstyr.

; Envanlig vurdering synes a vsere at verdien av metoden ligger vel sa mye i at

en blir n0dt til a gjennomarbeide prosjektet ved oppstillingen av selve nett-

verksdiagrammet, som i bruk av de analytiske st0rrelser som kan regnes ut p§.

grunnlag av diagrammet (kritisk vei, slark m.v«),

Det skulle vasre naturlig at me to den ogsa skulle kunne brutces med f ordel

ved planleggingen av statistiske unders0kelser. Store tellinger som streKker

seg over flere ar og som bestar av et meget stort antall aktiviteter som tildeIs

kan forega parallelt og tildels henger sammen ved ordningsrelasjoner, er et

naturlig omrade for anvendelse av nettverksanalyse. Det kan her nevnes at det

allerede for flere ar siden ble gjort forsak med planleggingen av forarbeidet

til Badriftstellingen 1963 ved hjelp av nettverksanalyse. Metoden skulle

ogsa kunne brakes med fordel ved planleggingen av mindre statistiske engangs-

unders0icelser.

Et annet anvendelsesomrade som ikke er like selvsagt, er bruk av nett-

verksanalyse til en gjennomgaelse av de lopende statistikker. Kan nettverks-

analysen her avdekke forhold som gj0r det mulig a na lengre i a redusere

prosjeKt-tiden ? I videre perspektiv nyttes mange av de 10pende statistikkers

resultater som grunnlag for senere statistiske bearbeidinger og analyser, og en

far i virkeligheten et lengre prosjekt enn om de enkelte statistikker betraktes

isolert. Videfe kan det vise seg at primsrstatistikken kan vsre kohkurrerende

om tjenester og en partiell 10sning av de prioriteringsproblemer dette f0rer

til kan vise seg a forarsake et nettverk med en lang kritisk veg og store slark

som kanskje kan avdekkes ved en nettverksanalyse.

Anvendelse av nettverksanalyse pa 10pende statistikker kan ogsa tenkes

a bidra til bedre statistikkproduksjon pa andre mater» F0rst og fremst ved at

prosjektene blir spesifisert pa aktiviteter slik at en far en oversikt som kan

vsre nyttig fra administrative og instruksjonsmessige synsvinkler. Det er

neppe ualminnelig at en administrativ leder mener a kjenne sitt arbeidsomrade

ut og inn, men oppdager ved konstruksjon av nettverksdiagrammet at det er mange
j
; usikre, for ikke a si ukjente aktiviteter, nan kan ha nytte av a kjenne i sitt

: virke som administrator og inst:ruktar for nye funksjonasrer. 13eregning av

j varigheter tvinger en ogsa til a ta opp ressursfordelingen til fornyet
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overveielse. Det er trclig mange aktiviteter som bar f0rt en noe bortgjemt

tilvserelse i mange ar og som med fordel kan revurderes i lys av xityiklingen.

En kunne ogsa tmke seg a broke nettverksanalysen ved oppsettingen

av langt ids planer for de enkelte kontorer og sasrlig for de enkelte kontorer

og de tjenesteytende organer sett under ett. Nettverksanalyse forutsetter at

en kan avgrense hva som er det egentlige prosjekto En vil antagelig fa variske-

ligheter med a fastsette prosjektet ved slik mer generell planlegginge

II» gorsak med nettverksanaXyse pa enkelte av Statistisk Sentralbyras

produksj onsrutiner

10 Valg av produksjonsrutiner

En tok sikte pa 4 gjennomfare analyser for nasjonalregnskapet og de

primserstatistikker som nasjonalregnskapet var avhengig av (handelsstatistikken?
produksjonsstatistikken og statistikken over offentlige finanser). Planen var

a gjennomf0re analysen for nasjonalregnskapet og for hver av de enkelte primser«

statistikker for seg. Deretter skulle en betrakte det hele som et prosjekt

og f0ye de enkelte delanalyser sammen til en analyse.

Pa grunn av arbeidspresset ved de enkelte kontorer, har det ikke lykkes

a gjennomfore denne planen. Analysen er derfor bare gjennomf0rt for nasjonal»

regnskapet og for statistikken over de offentlige finanser.

Det b0r ogsa nevnes at det for flere ar siden ble nyttet nettverks**

analyse ved planleggingen av forarbeidet til bedriftstellingen. Noen erfaringer

fra denne analysen er ogsa tatt inn her.

2, Produksjonsrutinen for statistikken over offentlig forvaltning

a* Mettverksdiagrammet

Nettverksdiagrammet (se vedlegg l) tar sikte pa a belyse den delen av

arbeidet med statistikken over den offentlige forvaltning som f0rer fram til de

st0rrelser som gar inn i nasjonalregnskapet for offentlig forvaltning (offentlig

konsum, bruttoinvesteringer i konsumkapital, direkte og indirekte skatter,

subsidier, indirekte skatter og subsidier fordelt etter neering m,v«).

Den offentlige forvaltning er inndelt i 4 hovedsektorer:

1« Statskassen m.v.

2. Qffentlige fond m.v.

3» Sosiale trygder

4* Kommunekassen

Den nedre del av nettverksdiagrammet viser bearbeidingsrutinene for hver
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enkelt av disse hovedsektorene* Statistikken over disse hovedsektorene ma

avstemmes mot hverandre, og i den midtre og 0vre del av diagrammet fares derfor

sektorene sammen. Statistikken fores fram til to typer av sluttresultater.

1« Forel0pig nasjonalregnskap

2, Endelig nasjonalregnskap

I diagrammet er skillet mellom fore!0pig og endelig nasjonalregnskap

at i det forelopige nasjonalregnskap er utgifts-X̂ êktsregnskapet ikke

avstemt mot balanseoppgavene, mens dette er gjort i det endelige nasjonal-

regnskap. Skillet mellom foreLapig og endelig nasjonalregnskap er ellers

noe vilkarlig. Kvaliteten og fullstendigheten av det fore!0pige nasjonal-

regnskap vil vsere bestemt av lfhvor mye en far med seg" ionen de tidsfrister

som nasjonalregnskapskontoret har satt for levering av resultatene. Under

tidspress kan det hende at flere av de rutiner som i diagrammet er tatt med

under foreLapig nasjonalregnskap f0rst vil bli tatt med under endelig nasjonal««

regnskap*

Det ma ogsa nevnes at den delen av arbeidet som gjelder endelig

nasjonalregnskap (avstemming mot balanse), naermest ma betraktes som en rent

teoretisk del. Den er enda ikke gjennomf0rt i praksis fullt ut, og det er

derfor ikke lagt opp faste rutiner for hvordan de forskjellige deler av

arbeidet skal gj0res. Arbeidet fram til det som er kalt forelepig nasjonal*-

regnskap, er derimot gjennomf0rt en rekke ganger.

Det skal sa gis en kort beskrivelse av arbeidet under de forskjellige

hovedsektorer.

1» Statskassen, Den viktigste delen er her bearbeidingen av statens

bevilgningsregnskap. Regnskapsmaterialet (fra Statsregnskapskontoret) fore»-

ligger forholdsvis tidlig. Bearbeidingen skjer ved hjelp av hullkort og er

noksa komplisert. Alle viktige ledd i bearbeidingen er skilt ut som egne

aktiviteter og hendinger i diagrammet, Hullkortmassen er liten (ca. J 000 kort),

og belastningen nar det gjelder maskinbruk og maskintid er derfor forholdsvis

liten. Resultatene av bearbeidingen brukes foruten til nasjonalregnskapet

ogsa til diverse oppgaver som gis til Pinansdepartementet i forbindelse med

statsbudsjett« og nasjonalbudsoettarbeidet. Oppgavene til Pinansdepartementet

gis atskillig tidligere enn oppgavene til nasjonalregnskapet (det vesentlige

av oppgavegivingen til Pinansdepartementet foretas utover sommeren etter

kalenderarets ut!0p).

Dessuten bearbeides utgiftene og inntektene over de sakalte forskotts»

og depositakonti. Bearbeidingen foregar ogsa her pa hullkort, men er temmelig

enkel. Regnskapsmaterialet (fra Statsregnskapskontoret) foreligger omtrent
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samtidig med materialet for selve bevilgningsregnskapet. Bearbeidingen

av selve bevilgningsregnskapet gar foran bearbeiding av forskotts- og deposita-

kontiene. Dette er uttrykt ved hjelp av dummy-aktiviteter.

Spesifikasjonene til bevilgningsregnskapet nyttes til en mer noyaktig

gruppering av enkelte utgifts- og inntektsposter. Fremgangsmaten er forholdsvis

enkel, men materialet foreligger noksa sent,

Bearbeidingen av statskassens korreksjonsregnskap bestir i a utarbeide

en del korreksjoner som av forskjellige grunner komrner i tillegg til selve

regnskapsbearbeidingen. Materialet tas til dels fra spesifiKasjonene til

bevilgningsregnskapet og til dels fra andre kilder.

Til slutt sKal sa utgifts~ og inntektsregnskapet avstemmes mot

balansen. Det er fore!0pig iJdce lagt opp noen faste rutiner for hvordan

dette arbeidet skal gjares*

2« Statsforvaltningens fond og sosiale trygder. Bearbeidingen er her for

det meste forholdsvis enkel og lite arbe ids Jcrevende. Regnskapsmaterialet

foreligger derimot stort sett forholdsvis sent. All ekstraheringen foretas

manuelt. Den mest arbeidskrevende delen gjelder undersektoren ,,Skatteopp~

krevere" (en skatteoppkrever for hver kommune i landet)» Oppsummering foretas

her pa Regnestua.

Bearbeidingen av sektoren ,,Skatteoppkrevere" tar farst og fremst

sikte pa a fa fram en statistikk over skatteinnbetalingene sa raskt som mulig.

Den delen av statistikken som har betydning for nasjonalregnskapet, er ikke

stor. For de 0vrige iindersektorene derimot er det f0rst og fremst hensynet

til nasjonalregnskapet som er bakgrunnen for bearbeidingen.

Ogsa for disse sektorene skal utgifts- og inntektsoppgavene avstemmes

mot balanseoppgavene. Det er ikke lagt opp faste rutiner for hvordan dette

arbeidet skal gj0res, men det antas at det er forholdsvis enkelt.

3» Kommunekassene. Dette er den mest arbeidskrevende delen av bearbeidingen

bade nar det gjelder oppgaveinnsamling, revision og ekstrahering. All opp-

summering foretas manuelt og foregar pa Hegnestua. Det har erfaringsmessig

vist seg at det har vaert store vansiceligheter med a fa oppgavene til nasjonal-

regnskapet tidsnok ferdig for denne sektoren.
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b. Ressursfordeling og tidsanslag

Arbeidet er for tiden organisert pa xalgende mate:

Statskassen

Offentlige fond m.v. (ekskl. , -, ~ ,,
^ 1 fullmeKtig

skatteoppkrevere)

Sosiale trygder

Skatteoppkrevere Tas som et ledd i arbeidet med
.. 1 konsulentskattestatistikken. 1 assistent i

de perioder hvor arbeidet foregar.

Kommunalstatistikken 4-5 fullmektiger og assistenter i

de perioder hvor arbeidet pagar

for fullt

Dessuten bar Avdeling for sentral databearbeiding en del arbeid i for-

biridelse med maskinkj0ringene for bevilgningsregnskapet, og Regnestua en god

del arbeid i forbindelse med oppsummeringen av kommunalstatistikken og skatte-

oppkrevernes regnskaper.

Tidsanslagene for de forskjellige aktivitetene er satt opp under

forutsetning av ,,normal" stab (inkl. Regnestua og Avdeling for sentral data-

bearbeiding) pa de forskjellige deler av arbeidet. I enkelte deler av dia-

grammet vil en aktivitet kunne pabegynnes far foregaende aktivitet er belt

avsluttet. Summeringsarbeidet under skatteoppkrevere og kommunekasser kan sa-

ledes godt pabegynnes far revisjonsarbeidet er avsluttet. Ved oppsettingen av

tidsanslagene har en i slike tilleller regnet med at en aktivitet er avsluttet

nar arbeidet med neste aktivitet kan pabegynnes i noenlunde stort omfang.

Ved alle tidsanslagene er det forutsatt at en aktivitet alltid blir

paoegynt sa snart foregaende aktivitet er avsluttet, dvs. at det aldri fore-

kommer at noe arbeid blir liggende. Dette vil nok ogsa vaere tilfelle for

mesteparten av det arbeidet som nettverksdiagrammet beskriver. For en del av

avstemnings- og kontrollaktiviteterle i den 0vre del av diagrammet (ssrlig av-

stemningen av utgifter og inntekter mot balanseoppgavene) er det nok stor

sannsynlighet for at arbeidet kan bli liggende. Dette henger tildels sammen

med at det ikke er lagt opp faste rutiner for arbeidet med avstemningen av

utgifts- og inntektsregnskapet og balanse og skyldes ogsi tildels en rekke

andre arbeidsoppgaver som er palagt avdelingen (0konomisk Utsyn, lapende arbeid

med skattestatistikk og statistikken over kommunebudsjettene m.v.). Dette

f'orholdet har en s0kt a fa, fram ved & innf are en dummy-aktivitet som tar tid

mellom avslutningen av fore!0pig nasjonalregnskap og pabegynnelsen av endelig

nasjonalregnskap (aktivitet 79-80).
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c. Analyser av nettverket

Aktivitetene i nettverksdiagrammet og tidsanslagene er blitt punchet,

og maskinelt er det sa regnet ut den kritiske vei for hele nettverksdiagrammet

og st0rrelsene beregnet varighet, tidligste starttidspunkt, seneste start-

tidspunkt, tidligste slutt-tidspunkt, seneste slutt-tidspunkt, fri slark og

totalt slark for hver enkelt aktivitet. Den kritiske vei gar gjennom

bearbeidingen av kommuneregnskayene og opp til leveringen av forelopige

nasjonalregnskapstall. Den gar s& videre gjennom dummyaktiviteten mellom

avslutningen av fore!0pig nasjonalregnskap og pabegynnelsen av endelig nasjonal-

regnskap og opp til leveringen av endelig nasjonalregnskapstall.

Den samlede prosjekttid fram til levering av endelige nasjonalregn-

skapstall er pS, 4&7 dager, dvs. ca. 1 ar og 3i? maned. Leveringen av fore-

10pige nasjonalregnskapstall foretas etter 340 dager, dvs. vei 11 maneder.

Totalt slark er stor for alle aktivitetene under statskassen med

unntak av de siste kontroll- og avstemmingsaktivitetene og for alle aktivi-

tetene under sektoren ,,Skatteoppkrevere". For de ervrige aktivitetene er

totalt slark forholdsvis snau (rundt en mined). Fri slark forekommer omtrent

bare i forbindelse med dummy- og ventetidaKtiviteter. Dessuten er det

forholdsvis store tall for fri slark og totalt slark for aktivitetene for

avstemning av utgifts- og inntekts-regnskap mot balanse. Dette henger sammen

medf som nevnt tidligere, at det er forutsatt ved tidsanslagene for disse

aktivitetene at de blir plbegynt sH snart som mulig og ikke blir utsatt pS,

grunn av andre arbeidsoppgaver. Dette er nok ikke tilfelle, og dette forholdet

er det tatt hensyn til ved tidsanslaget for dummy-aktiviteten mellom

leveringen av forelepige nasjonalregnskapstall og pabegynnelsen av endelige

nasjonalregnskapstall.

Det er vanskelig & finne fram til et annet opplegg for arbeidet med

de offentlige finanser ved hjelp av den analysen som er foretatt, som kunne

f0re til kortere bearbeidingstid eller mindre omkostninger. En kunne i og

for seg tenke seg at arbeidet med statskassen og skatteoppkreverne ble utsatt,

og at de frigjorte ressurser ble anvendt pa de kritiske aktivitetene under

kommunekassene. Det er bare det at arbeidet med kommunekassene pa grunn av

sen oppgaveinnhenting ikke kan komme i gang f0r arbeidet med statskassen og

skatteoppkreverne er avsluttet. Dessuten tjener ogsd bearbeidingen av disse

statistikkene, som nevnt tidligere, andre formal enn nasjonalregnskapet.

En kunne ogsd tenke seg £ forkorte bearbeidingstiden ved 4 sette

inn mer total arbeidskraft og arivende denne pli bearbeidingen av kommune-

kassene. En ma da vaere klar over at marginen (totalt slark) ogsa er temmelig

snau for en rekke andre aktiviteter. For disse aktivitetene er det farst
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og fremst at materialet foreligger sa sent som forsinker bearbeidingen,

St0rrelsen fri slark forekommer som nevnt omtrent bare i forbindelse

med dummy*- og ventetidaktiviteter* Analysen bar derfor heller ikke avdekket

noen muligheter for nedskjsering av bearbeidingstiden for noen del av arbeidet

ved omdisponering av ressursene.

d« Koimnentarer

Den ana'Ĵ rsen som er gjennomf0rt av nettverksdiagrammet for den

offentlige forvaltning (beregriing av flkritisk vei", forskjellige Mslark
M~

starrelser m.v.) bar ikke f0rt til noen omlegning'av arbeidsrutinene for den

offentlige forvaltning som eventuelt kunne ha f0rt til kortere bearbeidingstid

eller mindre omkostninger. Selve arbeidet med gjennomgaelsen av arbeidsrutinene

og oppsettingeri av nettverksdiagrammet har heller ikke f0rt til at en oar funnel;

fram til eventuelle forbedrin,ger.

Verdien av arbeidet ligger hovedsaklig p£ det rent instruksjonsmessige

og administrative plan. En har fatt fram en oversiktlig og fullstendig

beskrivelse av arbeidsrutinene for den offentlige forvaltning. Dette kan ha

betydning bade for de som i praksis arbeider med dette statistikkomradet, og

for eventuelle andre som kunne vaere interessert» De rent analytiske starrelsene

som er regnet ut (,,kritisk vei", ,,total slark", ,,fri slark" nuv.) vil ogsi ha

sxn betydning som et ledd i denne-.beskrivelsefl for de som er fortrolig med

i disse begrepene.

3» ITasQonalregnskapets produksjonsrutiner

a, Nettverksdiagrammet

Nettverksdiagrammet (se vedlegg 4) omfatter arbeidet med de endelige

arlige nasjonalregnskap fra utgangen av beregningsaret til saldering og

avslutning av hovedboken,

Diagrammet tar sikte pS a vise hovedlinjene i arbeidsgangen.

Aktiviteter som foreg&r etter hveraridre pa maskinavdelingen, er som regel

ikke spesifisert, mens de fleste aktiviteter pa 10, kontor er tatt med.

Nettverket bestar av 5 hoveddelers

(i) Aktivitetene 1-27 som omfatter beregning av total tilgang til innen«

landsk forbruk av hver av nasjonalregnskapets varegrupper. Varegruppene er

her bare beregnet i selgerpriser. Beregningene utf0res saerskilt for industrien,

andre vareproduserende nasringer, tjenesteytende naeringer, import og eksport.

For industriproduksjonen og eksport og import bruker 10« kontor de hullkort

Som foreligger ferdig fra 4* og 5« kontor. Produksjonen i andre sektorer blir
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for det meste beregnet ved 10, kontor og resultatene punchet.

(ll) Aktivitetene 1~39 som omfatter beregning av forbruket av de enkelte

av varegruppene i nasjonalregnskapet. I tillegg til vare«- og tjeneste-

forbruket i produksjonen blir det ogsa beregnet fore!0pige tall for konsum

og investering.

Beregningene av forbruket blir utfort i kj0perpriser og omregnet

til selgerpriser, ved hjelp av handelsavanseprosenter for hver enkelt vare«*

gruppe. I aktivitetene 27-41 og 39*-41 blir den totale tilgang til innenlandsk

forbruk av hver varegruppe kj0rt sammen med det totale forbruk, og differansen

mellom tilgang og forbruk blir beregneto Resultatene blir vurdert for hver

enkelt vare, og differansen mellom tilgang og forbruk f0res opp som lager-

endring hvis resultatet finnes rimelig.

(ill) Aktivitetene 1«14 som bestar av beregning av prisindekser til

deflatering av regnskapete Etter at deflatering er foretatt i aktivitet

43-44t blir hovedresultatene for produksjon, konsum og investering kj0rt ut«

F0r salderingen av hovedboken foretas, blir resultatene vurdert og rettelser

foretatt.

Ressursfordeling og tidsanslag

Arbeidet er organisert pa f01gende mates

Produksjon og rastoff«forbruk i industrien

Produksjon og rastoff-forbruk i andre vare«
produserende nsringer

Sammenstilling av regnskapet

1 konsulent, 1 & 2 assistenter

Produksjon og vareforbruk i tjenesteytende )
naeringer

Beregning av fore!0pige tall for konsum og
investeringer

Prisindekser for tjenesteytende sektorer

1 konsulent, 1 & 2 assistenter

Prisindekser for varegrupper f0rstesekretffir

Tidsanslagene for ventetidene er satt opp slik at de angir de tids->

punkter hvor 10» kontor etter de nivaerende planer skal fa det statistiske

materiale fra andre kontorer. I enkelte tilfelle er ventetiden pa primsr--

statistikk sa lang at bearbeidingen ma starte f0r statistikken foreligger,

Dette gjelder f«eks« for forsikringsstatistikken. I tidsanslagene er det da

brukt den tid som gar med f0r arbeidet med rimelighet kan starte. Det brukes
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da forelsapige tall for disse sektorer som senere rettes.

Ssrlig for "andre vareproduserende" naeringer og tjenesteytende

naeringer kan en del av beregningsarbeidet starte i ventetiden, og tids—

anslaget for beregningstiden gir uttrykk for den tid som medgar etter at

den siste primserstatistikken foreligger. I noen utstrekning er dette ogsd

tilfelle for industrien.

For de forskjellige aktiviteter er det gitt anslag for den arbeids-

tiden som medgar. Det har enna ikke vart mulig £ stille opp et samlet nett—

verksdiagram for alle arbeidsoppgavene ved kontoret* Tidsanslagene er derfor

ikke holdbare hvis andre arbeidsoppgaver kommer mellonu

Arbeidet med nasjonalregnskaper er slik at ingen aktivitet kan

startes f0r den foregaende er ferdig, men ressursene er slik fordelt at

flere aktiviteter foregar samtidig. Hvis arbeidet er slik at en person er

beskjeftiget med flere aktiviteter pi, samme tid, er det i tidsanslagene

tatt hensyn til dette.

c« Analyser av nettverket

Den kritiske vei i diagrammet (se vedlegg 6) gar gjennom bearbeidingen

av rastoff«-forbruket i industrien, og regnskapet skulle etter beregningene

vaere f erdig 450 dager etter utgangen av det ar som beregnes. Dette vil si at

hovedboken er beregnet d vaere f erdig 3"i~ maned etter at industristatistikken

foreligger.

De beregnede starrelser for total slark og fri slark viser til dels

store tall, Dette sky Ides vesentlig at det er s& store variasjoner i vente«

tidene som varierer fra -g- maned til nesten et ar. Bortsett fra ventetidene

er det seerlig aktivitetene 41~42 "Vurdering av varefordelingen*' og 45~46

"Vurdering av resultatene" som er sasrlig tidkrevende i arbeidet med nasjonal-

regnskapet. De andre aktivitetene i bearbeidingsprosessen p& 10» kontor er

sterkt skaret ned i forhold til tidligere ved en utstrakt overgang til

maskinell bearbeiding.

s
d» Kommentarer

Nettverksanalysen har gitt et meget nyttig hjelpemiddel i planleggings-

arbeidet p& kontoret, Dette gjelder saerlig for planlegging av arbeidet pa

maskinsentralen. Det har videre blitt mulig a fastlegge tidsfrister for

levering av materialet fra andre kontorer pa en langt sikrere mate enn tidligere*

Saerlig pfi ett punkt ser det ut til at en omlegging av arbeidsrutiner

kan forkorte bearbeidingstiden. Dette gjelder en overf0ring av en del av

arbeidet med vurdering av resultatene fra aktivitet 45-46 til aktivitet

11-35 som omfatter den fore!0pige beregning av konsum og investering.

Aktivitet ll«»3i> har if01ge analysen en total slark p& 16 dager, og denne tid
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burde kunne benyttes i starre grad til a forberede vurderingen som foregar

i aktivitet 45*"46»

4» Planleggingen av bedriftstellingen

Da en sommeren 1962 arbeidet med planleggingen av bedriftstellingen

for 1963, ble forarbeidet fram til utsendelsen av skjemaene analysert ved

hjelp av nettverksmetoden. Det ble satt opp et fullstendig nettverksdiagraai

med tidsangivelser for varighetene. Systemet ble last og kritisk vei, slark

m.v. ble regnet ut. En matte passe pa at prosjektvarigheten i f01ge den

kritiske vei ikke oversteg den tid en hadde igjen inntil det fastsatte

tidspunkt for utsendelsen av oppgaveskjemaene*

Erfaringene m.h.t. bruk av nettverksanalyse ved alike typer av arbeid

var gunstige. Saerlig kan det pekes pa at selve oppsettingen av nettverks-

diagrammet tvang en til grundig gjennomtenkning av problemene. Under gjennom-

f0ringen av arbeidet kunuie nettverksdiagrammet ogsa tjene som en Mhuskeliste"

for hva som skulle gj0res»

5* Vurdering av nettverksanalysens brtik i statistikkproduksj onen

De fors0k som er gjort med nettverksanalyse i Statistisk SentralbyrH

j er for fa og omfatter for begrensede omrader til at en kan trekke noen

endelige konklusjoner om nytten av metoden ved statistisk arbeid.

Det ser ut til at anvendelse av selve nettverksanalysen pa 10pende

statistikkomrader vanligvis ikke vil f0re til vesentlige tidsbesparinger

j eller mindre omkostninger. Det dreier seg her om arbeidsomrader hvor

rutinene gradvis er blitt forbedret gjennom gjentakelser ar etter ar.

Erfaringsmessig bar en da etter hvert nadd fram til et forholdsvis gunstig

arbeidsopplegg, og det er stort sett ikke mulig ved hjelp av nettverks*.

analyse a pavise mer rasjonelle arbeidsrutiner.

Erfaringene tyder pa at metoden anvendt pi 10pende statistikkomrader

kan ha stor betydning som et system for beskrivelse av arbeidsrutinene.
j

Dette kan vsere nyttig bade for instruksjonen i og administrasjonen av arbeidet.
j

Nar det gjelder arbeidet med planleggingen av tellinger eller andre
i

statistiske unders0kelser, er det lite erfaringsmateriale vi bar 4 bygge p&.

Men erfaringene fra Bedriftstellingen tyder pa at en her bar et hjelpemiddel

som b0r nyttes. Det er saerlig utviklingen av nettverksdiagrammet som tvinger

gjennom en grundig gjennomtenkning av problemet. Den analytiske 10sningen

av systemet med beregning av kritisk vei, slark m»v. har en imidlertid for

fa erfaringer til a ha noen bestemt oppfatning om.
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Nettverksanalysen kan ogsa nyttes til kontinuerlig oppfolging av

arbeidet med sikte pa tidligst mulig a ta n0dvendige forholdsregler om

forutsetningene for den opprinnelige plan skulle vise seg a svikte pa et

eller flere punkter. Slike anvendelser av metoden gjenstar enna a prove.

Likeens kan nettverksanalysen, som det ble pekt pa i forbindelse

med arbeidsgruppens opprinnelige planer, nyttes til a knytte de enkelte

nettverk sammen i et samlet nettverk. Her kommer de tjenesteytende organers

arbeidsopplegg sterkt inn i nettverket fordi de representerer ressurser

som nyttes i alle eller flere av delnettverkene. OgsH p& dette felt mangier

vi erfaringer som gjar det mulig a gi nettverksanalysen en endelig vurdering

| som hjelpemiddel for et statistisk byra.

Konklusj onen p& denne rapport ma imidlertid vaere at p& de felter

: vi har hatt have til & prave metoden, bar sasrlig nettverksdiagrammet vist

seg a representere et nyttig hjelpemiddel for a klarlegge sammenhengene

mellom de enkelte aktivitetene.
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