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II. 100 ars tilbakeblikk

Av professor Svein Nordbotten1

Statistisk Sentralbyras utvikling gjennom 100 ar er preget av arbeid
med a tilpasse statistikkproduksjonen til samfunnets voksende behov for
statistikk. En fullstendig omtale av denne utvikling ville bli svsert om-
fattende2. Noen sider ved utviklingen har framfor andre vsert med pa a
gi Byraet et sasrpreg gjennom de f0rste 100 ar. I et kort tilbakeblikk er det
saarlig grunn til a omtale arbeidet med a samordne den offisielle statistikk,
Byraets egen bruk av statistikken i samfunnsvitenskapelig analyse, arbeidet
med statistisk metodeutvikling, mekaniseringen av den statistiske bearbei-
ding, organisasjonsutviklingen og det internasjonale faglige samarbeid.

1. Mot et nasjonalt statistisk system
De fremste krav som i dag blir stilt til et nasjonalt statistisk system

er at det skal ha konsistente og formalstjenlige begreper og klassifikasjoner,
et tilstrekkelig omfang og innhold og en oversiktlig presentasjon. For a fa
dette til, viser erfaringen at statistikken som inngar i systemet ma samles
under en felles ledelse. Gar vi gjennom Byraets historic, finner vi — med
enkelte tilbakeslag — en skrittvis utvikling mot et nasjonalt statistisk
system.

Betydningen av a ha et statistisk system med slike egenskaper ble til
en viss grad innsett allerede pa 1700-tallet. Det er neppe noen tilfeldighet
at det ble opprettet et felles dansk/norsk tabellkontor i 1797. Formalet med
denne sentraliseringen var apenbart a fa tabeller som tillot jamf0ring mellom
de to land.

0nskeligheten av a fa et nasjonalt statistisk system kom ogsa fram
pa andre mater lenge f0r Byraet ble grunnlagt. Allerede fa ar etter 1814
ble det tatt initiativ til en samlet, sammenhengende statistisk framstilling
av de befolkningsmessige, nseringsmessige og 0konomiske forhold i Norge. Det
f0rte til Jens Krafts seks binds statistiske beskrivelse av kongeriket Norge,
som kom ut i 1820—1835. Om lag pa samme tid, i 1827, ble det bestemt

1 Institutt for informasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.
2 Kapitlet bygger i stor utstrekning pa et omfattende manuskript av underdirek-

tor Signy Arctander om Den offisielle statistikks historie (Arbeidsnotater fra
Statistisk Sentralbyra, nr. IB 70/1 og 72/1). Forfatteren vil ellers takke tid-
ligere kolleger i Statistisk Sentralbyra, for nyttige merknader under utarbeid-
ingen av framstillingen.
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at amtmennene skulle sende inn beretninger om de 0konomiske forhold i
sine amt til bestemte tider. For a fa oppgaver som tillot sammenlikninger
mellom amtene og samtidig oppsummeringer til rikstall og studier av ut-
viklingen fra den ene til den andre femarsperiode, ble det i 1839 bestemt
at rapportene skulle gis etter et fast monster. Fra 1837 begynte en regel-
messig offentliggj0ring av offisiell statistikk. A. Sehweigaards tabellverk fra
1840 og M. Braun Tvethes Norges statistik fra 1848 er andre arbeider
som vitner om tidlig forstaelse av behovet for systematiserte, statistiske
framstillinger.

I midten av forrige arhundre synes det a ha vsert sterke tendenser til
at offentlige institusjoner tok opp produksjon av statistikk pa hver sine
omrader uavhengig av hverandre. Fram til Byraet ble grunnlagt var data-
grunnlaget for statistikken stort sett administrative data med unntak av
folketellingene. Det var derfor ikke merkverdig at de administrative institu-
sjoner laget statistikk. Den ble sett pa som et biprodukt av deres virksomhet.

Den som f0rst for alvor forstod den fulle betydning av a ha et koordinert
statistisk system, var uten tvil A. N. Kiasr. Fra 1861 var han knyttet tfl
Tabellkontoret. Han tok initiativet til at Det statistiske Centralbureau bte
grunnlagt i 1876 og ble Byraets f0rste sjef. Navnet pa den nye institusjonen
viser at det ble sett pa som vesentlig at statistikken ble samlet og utarbeidd
ett sted. Kiaer pekte dessuten pa at sentralisering i en institusjon ikke var
nok. Skulle en vasre sikker pa at det system som ble utviklet tjente behovene,
matte denne institusjonen ogsa selv bruke statistikken til analyser. Ferst
da ville en vaere sikret at begrepsapparat, innsamlingsmetoder og bearbeid-
ingsprinsipper som ble nyttet var meningsfylte. Han pekte videre pa at den
institusjon som samlet inn og stod for bearbeiding av grunnmaterialet ogsa
hadde sasrlige forutsetninger for a kunne analysere statistikken pa en for-
svarlig mate. Dette grunnprinsipp har Byraet holdt fast ved gjennom 100
ar, samtidig som det er blitt klart at det slett ikke finnes noen naturgitt
grense mellom statistikkproduksjon og analyse. Tvert om, analyser og be-
regninger som viser seg fruktbare, b0r innga som en del av statistikk-
bearbeidingen.

For at de forskjellige statistiske publikasjoner skulle bli lettere tfl-
gjengelige for brukerne, ble det allerede i 1861 vedtatt at all offisiell stati-
stikk skulle samles og utgis i en serie publikasjoner med ensartet form og
utstyr. Serien skulle hete Norges Officielle Statistik. Det neste viktige steg
var utgivingen av Statistisk Arbok og manedsskriftet Meddelelser fra Det
statistiske Centralbureau i henholdsvis 1879 og 1882. Ti ar seinere, i 1892,
ble serien Socialstatistiske Undersogelser satt ut i livet. Disse tre tiltakene
betydde mye for presentasjonen av statistikken og indirekte ogsa for det
statistiske begrepsapparat.
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Fra Byraet ble grunnlagt og fram til arhundreskiftet foregikk det en
stadig sentralisering av den offisielle statistikkproduksjon. Pa en rekke
omrader ble statistikk som tidligere var laget som biprodukt av annen
virksomhet, etter hvert overfort til Byraet. Samtidig stod Byraet for det
aller meste av den nye statistikken som ble tatt opp. Prinsippvedtaket om
denne sentraliseringen ble fattet pa et interdepartementalt m0te i 1881.

Byraet overtok ansvaret for og utarbeidingen av den ene statistikken
etter den andre uten a fa noen tilsvarende overf0ring av ressurser. Det
ma saledes vsere riktig a si at sentraliseringen ogsa fra et effektivitetssyn
var en suksess selv om det etter alt a d0mme f0rte med seg et sterkt arbeids-
press for funksjonagrene i Byraet.

Ved inngangen til vart arhundre skjedde det en merkbar endring i myn-
dighetenes holdning til statistikkproduksjon. Den medvind som Byraet hadde
seilt i gjennom de f0rste 25 ar, snudde merkbart. Den ene statistikken etter
den andre ble flyttet bort fra Byraet og over til vedkommende fagdeparte-
ment eller -organ. Oppfatningen har tydeligvis vsert at det var viktigere
at det ut0vende fagorgan fikk dekket sine spesielle behov enn at statistikken
gav et riktig totalbilde av samfunnet og var sammenliknbar og koordinert
pa tvers av fagomradene. Som eksempler pa viktig statistikk som pa denne
tid ble tatt bort fra Byraet, kan nevnes fiskeristatistikken som i 1900 ble
lagt til Fiskeridirektoratet, industristatistikken som pa samme tid ble over-
f0rt til Rikstrygdeverket, og statistikken over stortingsvalgene som i 1907
ble lagt til Stortingets kontor. Da det nye sosialdepartementet ble opprettet
i 1913, ble hele sosialstatistikken, som Byraet hadde lagt ned et stort arbeid
i a bygge opp, flyttet over til departementet.

Det var ellers ikke bare ved desentralisering at Byraet fikk f01e motb0r.
Fors0k pa a forbedre den gjenvserende statistikken ble ogsa m0tt med lite
forstaelse. Et av Kiaers siste framst0t var et forslag i 1910 om fullstendig
omlegging av statistikken over vareomsetningen med utlandet. Forslaget
forutsatte at det skulle samles inn enkeltoppgaver for hvert vareparti med
verdiopplysninger fra import0rer og eksport0rer. Bortsett fra at Byraet i
1913 fikk i gang publikasjonen Manedsstatistikk over vareomsetningen med
utlandet, tok det hele 20 ar f0r dette forslag fikk st0tte nok til at det
kunne bli gjennomf0rt.

Det skjedde likevel en del som bidrog til utviklingen av et nasjonalt
statistisk system ogsa i denne perioden. Viktigst i denne sammenheng var
uten tvil vedtaket av Lov om tilveiebringelse of opgaver til den officielle
statistik i 1907. Denne loven gav hjemmel for at det kunne hentes inn opp-
gaver for statistiske formal fra privatpersoner og naeringsdrivende. Loven,
som fortsatt gjelder, slo samtidig fast at oppgavene ikke kunne brukes til
andre formal enn til statistikkproduksjon og ikke skulle offentliggj0res pa



30

en slik mate at det kunne skade den enkelte oppgavegiver. Lovgiverne innsa
saledes allerede for 70 ar siden at statistikk var sa n0dvendig at det matte
vsere en samfunnsplikt for den enkelte a gi de opplysninger som trengtes.
Til gjengjeld matte myndighetene ha en klar plikt til ikke a bruke disse
opplysningene for noe annet formal. Hvor forutseende lovgiverne som ut-
formet denne loven var, har vist seg i debatten omkring personvern og
datavern de siste ar. Den 70 ar gamle lov tilfredsstiller i stor utstrekning
de krav en ma stille til en lov om innsamling av data for statistikk ut fra
et personvernsynspunkt ogsa i var tid hvor vi er sterkt opptatt av farene
for misbruk.

Andre viktige framsteg i perioden 1900—1918 var de store jordbruks-,
handverks- og fabrikktellinger som ble holdt i henholdsvis 1907, 1909 og
1910 og som alle bidrog til a gi statistikk for sider av samfunnet som inntil
da var darlig belyst. I det sist nevnte ar ble det dessuten ogsa holdt folke-
telling. I 1914 var Byraet klar til a gi ut den forste Statistisk Oversikt, en
publikasjon som gav et samlet, systematisk tilbakeblikk i tall over Norges
utvikling pa forskjellige felter sa langt tilbake som det fantes statistikk.
Denne publikasjonen har seinere kommet i nye utgaver, den siste under navnet
Historisk statistikk 1968.

Etter den f0rste verdenskrig begynte holdningen til a sarnie den offisi-
elle statistikken i Byraet igjen a bedre seg. Statens forenklings- og spare-
komite tilradde i 1923 at all offisiell statistikk som ikke av administrative
arsaker matte utarbeides av vedkommende fagorgan, burde sentraliseres
i Byraet. I 1924 ble sosjalstatistikken f0rt tilbake til Byraet. Av annen
Statistikk som i mellomkrigstiden ble tilbakef0rt, kan nevnes industristati-
stikk, medisinalstatistikk, forskjellige landbruksstatistiske unders0kelser, sta-
tistikk over statens finanser og skattestatistikk.

Pa bakgrunn av 0kende interesse for 0konomisk forskning, satset Byraet
etter f0rste verdenskrig saerlig pa utbygging av den 0konomiske statistikken.
Det ble satt i gang indeksberegninger, som blant annet gav bedre grunnlag
for konjunkturanalyser. Av 10pende 0konomisk statistikk fikk vi arlig pro-
duksjonsstatistikk for industrien fra 1927, og statistikken over vareom-
setningen med utlandet ble, som tidligere nevnt, lagt om i 1930 i samsvar
med de retningslinjer Kiasr hadde trukket opp allerede 20 ar tidligere. Det
ble ogsa lagt vekt pa a fa bygd ut statistikk som kunne gi detaljerte bilder
av de strukturelle forhold i najringslivet. Bade i 1929 og 1939 ble det holdt
jordbrukstellinger og i 1936 en omfattende bedriftstelling.

Gjennom 100 ar var Amtmennenes femarsberetninger kanskje den viktigste
kilde for ensartet og sammenliknbar naeringsstatistikk for de enkelte lands-
deler. I 1924 opph0rte denne rapporteringsordning etter forslag fra den f0r
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nevnte Forenklings- og sparekomite. De opplysninger disse rapportene hadde
gitt, ble na samlet inn mer hensiktsmessig pa andre mater.

I 1924 ble det fattet et vedtak av stor prinsipiell betydning for arbeidet
med utvikling av et nasjonalt statistisk system. For a sikre en sterkere
koordinering av statistikkproduksjonen ble det da avgjort at Statistisk Sen-
tralbyra skulle bestemme utformingen av all statistikk som ble publisert
i serien Norges Offisielle Statistikk. Dette gjaldt ogsa den statistikken som
fortsatt ble utarbeidd utenfor Byraet. Som nevnt, var det allerede i 1861
bestemt at all offisiell statistikk skulle publiseres i denne serien.

I 1922 begynte Byraet a publisere statistisk-0konomiske oversikter i
Statistisk manedshefte. Fra 1927 har Byraet, med unntak av krigsarene som
ble beskrevet i en storre samlet oversikt, arlig utarbeidd en egen publikasjon,
Statistisk-0konomisk oversikt, seinere omd0pt til 0konomisk utsyn. Denne
publikasjonen har gitt en beskrivelse og analyse av den 0konomiske situasjon
og utvikling i landet i det siste for!0pne ar. Den ble opprinnelig utarbeidd
for stortingsrepresentantene og trykt som vedlegg til det arlige statsbudsjett,
men har ogsa vist seg a vsere av stor interesse for andre som arbeider med
okonomiske sp0rsmal og avgjorelser.

Selv om forstaelsen av a samle den offisielle statistikk i et system var til
stede i mellomkrigstiden, ble bevilgningene til Byraet skaret betydelig ned
i 1920-arene. Da bevilgningene i 1930-arene igjen 0kte, var det mye som
skulle tas igjen. Sserlig var presentasjonen av statistikken blitt skadelidende.

Norsk statistikk — og sserlig den 0konomiske statistikken — var relativt
godt utbygd da den andre verdenskrigen tok til. Men en ting manglet: Det
totalbilde av 0konomien som et moderne nasjonalregnskap kan gi. Det er
i dag vanskelig a forestille seg hvordan 0konomisk politikk og makro0ko-
nomisk forskning i det hele tatt kunne drives uten st0tte i dette hjelpemidlet:
Naeringenes relative bidrag til nasjonalproduktet var ukjent. Ingen kunne si
om bruttoinvesteringene utgjorde 5 present, 10 present eller 40 present av
nasjonalproduktet og ut fra det fastsla hvor sterkt en investeringssvikt ville
ramme naeringslivet. Virkningene av endringer i offentlige inntekter og ut-
gifter kunne ikke forutses med sikkerhet sa lenge statens plass i den samlede
0konomi ikke var kartlagt, osv.

Det er verdt a merke at mangelen pa nasjonalregnskap i 1930-arene
ikke kom av at vi hadde for lite primserstatistikk. Det som manglet, var en
klar forstaelse for selve ideen og for de muligheter som nasjonalregnskapet
apnet. Denne forstaelse modnet i arene 1935—1945.

Utviklingen av det statistiske system ble selvsagt hemmet av den annen
verdenskrig og okkupasjonen, samtidig som det ble skapt nye behov som
det var n0dvendig a ta hensyn til etter frigj0ringen. Utviklingen av nasjonal-
regnskapet var uten sammenlikning det viktigste framsteg under okkupa-
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sjonen og i den f0rste etterkrigstiden. Nasjonalregnskapssystemet danm
en begrepsmessig ramme som fremmet systematiseringen av statistikke
pa flere mater. For det f0rste sikret det en oversikt over den 0konomisl
statistikk, det avdekket pa hvilke omrader det eksisterte hensiktsmessi
statistikk, og hvor slik statistikk manglet. For det andre bidrog nasjona
regnskapet til a avslere begrepsmessige uoverensstemmelser pa ulike felte
og gav holdepunkter for hvordan dette burde rettes pa. For det tredje g£
det grunnlag for a foreta en vurdering av de forskjellige grunnstatistikkei
kvalitet. For det f jerde gav tallene i nasjonalregnskapet grunnlag for en tx
tydelig del av den kvantitative 0konomiske forskning som har vsert drevi
i Byraet i etterkrigstiden. Til slutt ma en vel ogsa si at nasjonalregnskap<
har bidratt til en tenkemate som det seinere er gjort bruk av i arbeidi
med a utvikle et annet systematiseringsverkt0y, det sosiodemografiske sta
tistiske system.

Nasjonalregnskapssystemet, slik det ble introdusert i Norge, hadde si'
utspring i den forskning som foregikk ved Universitetet i Oslo og de stati
tiske behov som nasjonalbudsjettarbeidet skapte. I den f0rste tiden foregih
arbeidet i stor utstrekning pa nasjonal basis, men etter hvert utviklet d<
seg et omfattende internasjonalt samarbeid omkring prinsippene for nasj<
nalregnskapssystemet.

Byraet har alltid sett en god og brukerorientert presentasjon av sir
produkter som et vesentlig mal. Som et ledd i arbeidet for a na dette ma
satte Byraet i etterkrigstiden i gang flere nye publikasjonsserier. Den forsl
var Samfunns0konomiske studier som ble startet i 1954, og som inneholdc
st0rre samfunnsvitenskapelige unders0kelser utf0rt i Byraet eller i naer ti
knytning til statistikk utarbeidd i Byraet. I 1957 kom forste hefte i serie
Artikler fra Statistisk Sentralbyra. Denne serien inneholder analyse- o
metodearbeider av mindre omfang. Av tiltak som er satt i gang i ettei
krigstiden for a fa resultatene raskt ut til brukerne, kan nevnes press*
meldingsserien Aktuell statistikk, som sendes ut fort!0pende med hovedta
fra den sist utarbeidde statistikk, og Statistisk ukehefte som dekker c
presentasjonsbehov mellom Aktuell statistikk og Statistisk manedshefte.

I den f0rste tiden inneholdt bade Statistisk manedshefte og publikasjonen
i serien Norges offisi;Mle statistikk analyser og kommentarer til de statii
tiske tabellene. Saerlig for a kunne fa statistikken raskt ut til brukerne, bl
etter hvert tekstavsnittene sterkt redusert og i mange tilfelle s!0yfet i disa
publikasjoner. I 1970 satte Byraet i gang en ny publikasjonsserie, Statistisk
analyser, som skulle tilfr.edsstille det behov for analyser og kommentare
som tidligere ble dekket av de tekstlige framstillinger i tabellpublikasjonen*

Ensartet og sammenliknbar statistikk krever at de samme enhetsbegrepe
blir nyttet pa ulike statistiske felter. En ma derfor pr0ve a identifisere diss
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enhetene pa en entydig og permanent mate. Likeledes er det viktig at de
definisjoner en legger til grunn for de egenskaper som enhetene beskrives
med, standardiseres slik at en kan sikre sammenliknbarhet over tid innen
samme samfunn og pa tvers av samfunnsgrenser. Denne malsetting f0rte
etter hvert til fire ssertrekk ved metodearbeidet i 1950- og 1960-arene, som vi
skal komme naermere tilbake til under redegj0relsen for metodeutviklingen i
Byraet. Allerede her skal vi imidlertid nevne dem fordi de i h0y grad har
fremmet utviklingen av et statistisk system: De statistiske klassifikasjons-
standardene, bedrifts- og foretaksregisteret, det sentrale personregister og
det arkivstatistiske system.

I 1964 ble det oppnevnt et utvalg som skulle kartlegge og vurdere
eventuell ytterligere sentralisering av den offentlige statistikk i Byraet.
Utvalget leverte i 1965 en innstilling som pekte i samme retning som ut-
talelser fra det interdepartementale m0tet i 1881, og fra Statens forenklings-
og sparekomite i 1923, nemlig at det var gode grunner for overfaring av
storparten av den statistikken som fortsatt ble utarbeidd utenfor Byraet.
Med fi. unntak er utvalgets tilradinger fulgt opp.

Virksomheten i de f0rste 75 arene av Byraets historie tok i stor ut-
strekning sikte pa presentasjon av statistikk som skulle belyse de nasjonale
forhold. Regional statistikk ble hovedsakelig presentert slik at den til-
fredsstilte det behov de nasjonale myndigheter hadde for slike opplysninger.
I de siste 25 arene har Byraet tillagt de regionale behov for statistisk
informasjon stor vekt og har bygd ut publikasjonssystemet slik at det i
st0rre grad enn f0r dekker ogsa slike behov. Fra Folke- og boligtellingene
i 1960 og 1970 publiserte Byraet blant annet sgerskilte hefter for den
enkelte kommune. I slutten av 1950-arene ble det ogsa laget en spesiell
publikasjon, Kjenn ditt marked, med regional statistikk for markedsanaly-
tiske formal. Fra Jordbrukstellingen 1969 ble det utarbeidd hefter for de
enkelte fylker, og fra 1973 begynte Byraet a publisere spesielle statistiske
fylkeshefter, som kan karakteriseres som statistiske arb0ker for hvert fylke.
For ytterligere a im0tekomme behovet for regionalstatistikk satte Byraet
i 1974 i gang en ny serie, Nye distriktstall. Det utgis hver maned et hefte
for hvert fylke med kommune- og fylkestall etter hvert som statistikken
pa de ulike omrader blir ferdig.

2. Byraet som samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt

Den mann som framfor noen annen ma sies a ha lagt grunnen for sam-
funnsforskningen i Norge, er Eilert Sundt med sine sosialstatistiske studier
i midten av det 19. arhundre. De leses ogsa i vare dager med stor interesse.
Sundt var opptatt av a finne forklaringer pa sosiale forhold, og bans statis-
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tiske studier var de forste forleperne til vare dagers sosiodemografiske
analyser.

Vi kjenner ikke til i hvilken grad Eilert Sundt hadde direkte innflytelse
pa Kiser, men Kiaers forslag om a gj0re det statistiske kontor til et selv-
stendig institutt, var blant annet motivert med at virksomheten pa denne
mate ville tre klarere fram som et forskningsinstitutt i folks bevissthet.

Kiaer, som i denne ferste perioden personifiserte Byraet, var svasrt opp-
tatt av de sosiale problemer i samfunnet og utf0rte en rekke sosialstatistiske
forskningsarbeider i tiden 1876—1910. Det var sserlig arbeids- og lonns-
forhold i de forskjellige nseringsgreiner han kartla statistisk og analyserte.
I dagens samfunn kan en sp0rre hvorfor det var nettopp pa dette felt
Kiaer forst og fremst gjorde sin analytiske innsats. Forklaringen er at det
pa denne tid var stor interesse for a fa avdekket de sosiale misforhold i
samfunnet. Kiaers unders0kelser fikk stor anerkjennelse bade hos vare egne
myndigheter og internasjonalt. Selv om bans forskningsinnsats vesentlig
var rettet mot sosiale problemer, gjorde Kiaer allerede i 1890-arene ogsa de
f0rste beregninger over nasjonalinntekten i Norge — et arbeidsfelt som f0rst
50 ar seinere ble tatt opp til mer systematisk forskning.

Den vanskelige perioden fra arhundreskiftet fram til slutten av ferste
verdenskrig satte ogsa sitt preg pa Byraets samfunnsvitenskapelige arbeid.
Krigen 1914—1918 skapte imidlertid en ny situasjon med store 0konomiske
problemer. Vart samfunn var na kommet inn i en utviklingsfase hvor det
ble pavirket sterkt av de internasjonale konjunkturer. Konjunkturforskning
ble tatt opp i mange land som et forskningsfelt av sentral betydning, og
i Norge tok Byraet opp arbeid pa dette felt. Denne forskning utnyttet saer-
lig de mange okonomiske indekser som etter hvert ble utviklet og gjort til-
gjengelige for analytisk bruk.

Det ble ogsa utf0rt flere demografiske og sosialvitenskapelige studier i
mellomkrigstiden. Resultatene av den omfattende Folketelling 1920 ble brukt
som grunnlag for flere verdifulle analyser i 1920-arene. Spesielt er det i
denne 100-arsoversikt interessant a merke seg de inngaende undersokelser
som ble gjort av ekteskap og barnetall, utf0rt med sikte pa sammenlikninger
med Sundts og Kiaers analyser fra forrige arhundre. Folketellingen 1930
hadde med nye sp0rsmal om arbeids!0shet, formue og inntekt som ble spesielt
analysert og belyst i saerskilte rapporter. Ellers ble Byraets statistikk flittig
nyttet i mange studier bade av Byraets funksjonaerer og av analytikere uten-
for Byraet.

Selv om Byraets utvikling pa mange omrader stoppet opp under den
andre verdenskrig, ble det likevel gjennomf0rt betydelige analytiske opp-
gaver i perioden 1940—1945. Viktigst var arbeidet med nasjonalinntekts-
beregninger og med a beregne kapitalreduksjonen og okkupasjonskostnadene
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under krigen. Resultatene av dette fikk stor betydning for det 0konomiske
gjenreisingsarbeid etter krigen.

De oppgaver myndighetene stod overfor etter den andre verdenskrigen,
var preget av gjenreising og lasning av okonomiske problemer som krevde
omfattende planlegging. Med sin tilgang til og innsikt i 0konomisk stati-
stikk, ble Byraet et naturlig sentrum for empirisk-0konomisk forskning.
I de siste 25 arene har det vasrt lagt betydelig arbeid i omfattende akonomiske
analyser og i utvikling av makroekonomiske modeller.

Selv om det var de 0konomiske problemer som dominerte i 1945, ble
det i etterkrigstiden ogsa utf0rt demografiske og sosiale studier i Byraet.
Her ma saerlig nevnes de historiske studier av fodsler, ekteskap, vandringer,
yrkesaktivitet og dodelighet. Det ble ogsa utviklet numeriske modeller pa
dette omradet, f0rst og fremst for framskriving av folkemengdens framtidige
storrelse og sammensetning.

I de forste arene av etterkrigstiden la ajourf0ring og videreutvikling
av statistikkproduksjonen sterkt beslag pa ressursene i Byraet. I de siste
10—15 arene har det imidlertid vaert mulig a nytte mer av ressursene til
analyse ogsa av resultatene fra de enkelte statistiske unders0kelser. Det
foreligger na en rekke interessante analyserapporter bade fra ordineere sta-
tistiske unders0kelser og fra spesielle intervjuunders0kelser.

3. Metodeutvikling

Arbeidet med a forbedre statistiske metoder og utvikle nye, har opptatt
Byraet gjennom hele dets historic. Metodeutvikling har foregatt pa alle
felter innen statistikkproduksjonen og har omfattet planleggingsmetoder,
innsamlingsmetoder, bearbeidingsmetoder, presentasjonsmetoder m.m. Den
har til dels vaert pavirket av den maskinelle utvikling som vil bli nsermere
omtalt i neste avsnitt.

Ogsa pa dette omradet var utviklingen i Byraet i den f0rste tiden
preget av Riser. Hans st0rste metodebidrag var a utvikle og ta i bruk den
representative metode» for innsamling av data til den offisielle statistikk.
Den alminnelige oppfatning blant datidens statistikere var at den eneste
brukbare framgangsmate for a fa et palitelig bilde av situasjonen i en be-
folkning, var a foreta en unders0kelse som omfattet alle individer i befolk-
ningen. Den representative metode bestar derimot i at en ved hjelp av et
pa forhand spesifisert utvalg samler inn data om en miniatyrbefolkning som
er mest mulig lik totalbefolkningen og nytter disse data for a ansla egen-
skaper ved totalbefolkningen. Metodens viktigste egenskaper er at den gir
raskere og billigere resultater enn fullstendig telling. Slike utvalgsunder-
s0kelser blir i dag hyppig nyttet, og det foreligger na en vel utviklet teori
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for konstruksjon av utvalgene og for utnytting av data innsamlet fra slike
utvalg. Riser la fram sine ideer, synspunkter og erfaringer i flere inter-
nasjonale statistiske m0ter, men matte liten forstaelse. Likevel brukte han
metoden i en rekke unders0kelser, viste at den gav fullt ut tilfredsstillende
resultater, og fikk pa denne mate fram statistikk om det norske samfunnet
som det ellers ikke ville vsert midler til a gjennomfore, eller som det ville
ha tatt vesentlig lengre til a framstille. Anerkjennelse for sin pionerinnsats
liar Kiaer forst fatt av etterkrigstidens metodeforskere.

Pa de internasjonale statistiske m0ter i siste halvdel av forrige arhundre
ble mange metodesp0rsmal tatt opp. Blant annet var en meget opptatt av
sammenlikninger og oppsummeringer av befolkningstall over landegrensene.
For at dette skulle kunne gj0res, matte hvert land holde telling pa samme
tid. I 1880-arene ble de fleste land enige om a holde tellinger i de ar som
endte med 0. Tellingen som skulle vsert holdt i Norge i 1885 ble derfor
utsatt til 1890. Seinere har denne regel vaert fulgt med unntak av 1940, da
det ikke ble holdt noen folketelling, og 1946 da det ble holdt en ekstraordinser
telling.

Folketellingene i 1865 og 1875 hadde som tellingen i 1801 foregatt ved
listing av navn og andre opplysninger om den enkelte person. I 1890 gikk
en vekk fra lister og over til a gj0re bruk av individuelle skjemaer for
hver person, en registreringsmetode som gjorde det enklere a sortere og
trekke ut delmasser av befolkningen for spesialbearbeiding. Dette ble blant
annet utnyttet i en inntekts- og formuesfordelingsunders0kelse i begynnelsen
av 1890-arene. Det ble hentet inn inntekts- og formuesopplysninger for et
utvalg av befolkningen som under bearbeidingen ble koplet sammen med
opplysningene fra folketellingen. Etter at en tok i bruk hullkortbearbeiding
ved tellingen i 1900 kunne en igjen ga tilbake til lister som dannet grunnlaget
for overf0ring av individualopplysningene til hullkort for hver enkelt person.

Resultatene av statistikkproduksjonen er i h0y grad avhengig av at
de innsamlede opplysninger er n0yaktige. Det ble tidlig tatt opp arbeid
med a finne fram til metoder for kontroll av de data som ble samlet inn.
Forskjellige metoder ble tatt i bruk. Ved folketellingen i 1910 finner vi for
eksempel at det ble foretatt kontroll av oppgavene over alder. Alle som hadde
oppgitt a vaere mer enn 95 ar ble tatt ut og kontrollert mot kirkeb0kenes
aldersoppgaver. Det ble pavist at naermere 10 present av dem som oppgav
a vaere 95 ar eller mer, faktisk var yngre. Samme tendens viste seg i en
unders0kelse som ble foretatt i 1920, og ble ogsa pavist 50 ar seinere da
Byraet under oppbyggingen av det sentrale personregister fikk en om-
fattende kontroll av folketellingsmaterialet mot andre kilder.

Pa grunn av manglende bevilgninger for innkj0p av nytt hullkortutstyr,
ble folketellingen i 1920, som var den inntil da st0rste statistiske under-

s0kel
ble i
som
tellii
gj0n
prob

I
land*
Xasj
av n
imidl
nasj<
omri
nari
varej
tiduj
liknl

I
toria
den;
<ien
mate
ligi
denn
folta

1

bade

basis
grun
?a la
: res

B
detti
I tfl
auta
indh

rniili

ble 1



37

s0kelse i Norge, bearbeidd ved hjelp av manuelle metoder. Tellingsoppgavene
ble f0rt pa lister og deretter overfort i Byraet til sakalte personsedler
som ble sortert og talt opp for hand. Nar en ser pa tabellverket fra 1920-
tellingen — i alt ca. 2 800 sider — ma en bli imponert over at det lot seg
gj0re a holde styr pa alle sedlene uten a fa store avvik og avstemmings-
problemer i de forskjellige deler av tabellverket.

I arene mellom de to verdenskriger ble behovet for sammenliknbare tall
landene imellom tillagt 0kt betydning. Pa internasjonalt plan i regi av
Nasjonenes Forbund ble det derfor arbeidd med prinsippene for og bruken
av internasjonale statistiske klassifikasjonsstandarder. Dette arbeidet skj0t
imidlertid fart f0rst etter den andre verdenskrig. Da ble det gitt inter-
nasjonale tilradinger om statistiske klassifikasjonsstandarder pa en rekke
omrader. Byraet utdypet og tilpasset norske klassifikasjonsstandarder for
nseringsgruppering, geografisk gruppering, yrkesgruppering, d0dsarsaker,
varegruppering, utdanning m.m. Dette forte til at statistikk pa omrader som
tidligere vanskelig kunne stilles sammen, etter hvert ble mer sammen-
liknbare.

I 1946 ble det vedtatt en ny folkeregistreringslov som innf0rte obliga-
torisk folkeregistrering over hele landet. Statistisk Sentralbyra ble tillagt
den administrative funksjon som sentralkontor for folkeregistreringen med
den begrunnelse at folkeregistreringen ville gi et meget viktig statistisk
materiale. I tiden etter 1946 har norsk befolkningsstatistikk nadd vesent-
lig lengre enn det ville ha vsert mulig dersom Byraet ikke hadde tatt pa seg
denne oppgaven. Folkeregistreringen har gitt grunnlag for en 10pende be-
folkningsstatistikk underlagt en naermest regnskapsmessig kontroll.

Arven fra Kiser ble tatt opp, og bruk av utvalgsunders0kelser basert pa
sannsynlighetsutvalg tok for alvor til etter krigen. Slike utvalg ble nyttet
bade i tilknytning til 10pende statistikk, i forbindelse med tellinger og for
innhenting av data til selvstendige unders0kelser. Mens Kiaer pa intuitiv
basis hadde sett hvordan slike utvalg skulle konstrueres og pa eksperimentelt
grunnlag studert resultatenes palitelighet, var teorien i 1950-arene utviklet
sa langt at det na var mulig a konstruere utvalgene og a fastsla presisjon
i resultatene pa objektivt grunnlag.

Kontroll med kvaliteten av grunnmaterialet hadde fram til midten av
dette arhundre foregatt som en manuell inspeksjon av de innsamlede data.
I tilknytning til Folketellingen 1950 ble nytt maskinutstyr utnyttet til
automatisk kontroll. Kontrollen bygde dels pa definisjonssammenhenger i de
individuelle oppgaver som gjorde det mulig a sla ned pa selvmotsigende
opplysninger, og dels pa erfaringsmessige sammenhenger som gjorde det
mulig a skille ut lite sannsynlige oppgaver for naermere ettersyn. Etter hvert
ble liknende kontroller tatt i bruk for de fleste 10pende statistikker. Den
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automatiske kontrollen:, har bidratt bade til 0kt kvalitet og til raskere og
mindre arbeidskrevend\e bearbeiding. Det ble ogsa gjort pr0ver i Byraet
med sikte pa en autor aatisk korreksjon av data hvor kontrollen hadde pavist
eller gitt indikasjon^er pa fell. Men denne metodeutvikling ble oppgitt fordi en
fant at det var b etydelig risiko for a gjore st0rre skade enn nytte ved
slik korreksjon. j

Metodearbeid'rat etter krigen drog i stigende grad nytte av matematisk-
statistisk teori. Et typisk eksempel pa dette var bruk av regresjonsanalytiske
metoder i tabe^nframstilling, et annet er sesongutjamning av tidsserier som
det ble lagt \iied betydelig arbeid i. I de siste arene har sserlig den mate-
matisk-statifptiske teori hatt stor betydning for den 0konometriske og sosio-
demografif jfee forskning i Byraet.

En 0kconomisk virksomhet kan avgrenses og klassifiseres pa ulik mate
i forskje'ilige statistiske unders0kelser. I forbindelse med Bedriftstellingen
1953 befstemte Byraet at det ville bygge opp og vedlikeholde et permanent
bedrift'j- og foretaksregister med naeringsgrupperte enheter. Dette ble seinere
nyttet som utgangspunkt for de viktigste statistiske unders0kelser hvor
fore\ak og bedrift var de naturlige enheter. Registeret har bidratt til konsi-
sten t gruppering og bedre statistikk i disse unders0kelser.

Allerede ved tellingen i 1950 hadde Byraet utarbeidd befolkningskart
som gav et bilde av befolkningens geografiske fordeling. For Byraet var
<iette en ny form for framstilling av statistikk, og bade dette og seinere
kartframstillinger fikk mange brukere. Like etter 1960 ble det utarbeidd
en metode for datamaskinell framstilling av kart med skravering av geogra-
fiske omrader etter statistiske egenskaper ved omradet.

De siste folketellingene har ogsa blitt nyttet som grunnlag for a kontrol-
lere fullstendigheten av folkeregistrene og vice versa. Under planleggingen
av 1960-tellingen oppstod tanken om a gi hver person et entydig og perma-
nent identifikasjonsnummer og knytte dette til alle persondata som ble regi-
strert i tellinger, i folkeregistrering og pa annen mate. Pa denne mate kunne
det bygges opp et arkivstatistisk system, det vil si et statistisk system hvor
data ble samlet inn 10pende og uavhengig av den enkelte bearbeiding, mf n
ordnet slik at de kunne nyttes for mange statistiske formal. I begynnelsen
av 1960-arene ble det satt fram et forslag fra nseringslivet om at det
offentlige burde erstatte alle de institusjonelle personl0penummer som var
i bruk, med et felles offentlig nummersystem. Som sentralkontor for folke-
registreringen fikk Byraet i oppdrag a utvikle et felles f0dselsnummersystem.
Dette ble gjort ved oppretting av et sentralt personregister som dannet
grunnlaget for tildeling av f0dselsnummer til hver enkelt person i landet.
Det sentrale personregister, som ble opprettet i 1964, gav ogsa grunnlaget
for et arkivstatistisk system for persondata. Ved at Byraets bedrifts- og fore-
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fikk Byraet dessuten lagt grunnlaget for et arkivstatistisk system for be-
drifts- og foretaksdata.

Alt tidlig i 1950-arene overveide Byraet om det burde opprette en
organisasjon for innhenting av intervjuopplysninger fra et utvalg av befolk-
ningen. I midten av 1960-arene ble sp0rsmalet tatt opp for alvor i tilknyt-
ning til den forestaende forbruksundersokelse, og Byraet grunnla en inter-
vjuorganisasjon i 1966. Til a begynne med omfattet den 100 deltidsansatte
intervjuere; seinere ble iritervjuerstaben utvidet til 365. Denne organisasjon
har blitt nyttet til en lang rekke unders0kelser hvor det har vsert vanskelig
& overlate utfylling av skjemaene til publikum. Intervjuing skapte inntil
da ukjente problemer som f0rte til metodestudier og -utvikling omkring
denne aktivitet. Intervjuorganisasjonen representerer i dag et svaert viktig
verktoy for det byra som i 1890-arene fikk liten st0tte for utvalgsunder-
sekelser. Det er sserlig interessant a merke seg at i store trekk foregar ut-
velgingen av oppgavegivere etter de prinsipper som Riser 75 ar tidligere
fant fram til.

4. Mekanisering og automatisering

I det amerikanske Bureau of the Census arbeidde i 1881—1882 en ung
gruveingenior, Herman Hollerith, som oppfant og fikk patentert de f0rste
hullkortmaskiner for tabulering av befolkningsstatistikk. Disse maskinene
ble nyttet i folketellingen 1890 i USA, Canada og 0sterrike. Maskinsyste-
met bestod av tre komponenter, en mekanisk hullemaskin som etter opera-
t0rens innstilling kunne lage hull i et hullkort, en elektrisk tellemaskin med
opptil 70 uavhengige telleverk, og en sorteringsenhet som hadde flere rom
og som elektrisk apnet det rom det avleste kort skulle legges i. Hullkortene
ble manuelt lagt inn i og tatt ut av tellemaskinenes avlesingsenhet for sa
a bli lagt i sorteringsenheten.

Kiaer ble tidlig interessert i hullkortmaskinene. Under m0tet som Det
internasjonale statistiske institutt holdt i Chicago i 1893 traff han Hollerith
og fikk en avtale med ham om leie av et hullkortsystem som allerede i 1894
ble nyttet ved bearbeiding av den tidligere omtalte inntekts- og formuesunder-
s0kelse. Etter 0sterrike var Norge det f0rste land i Europa som pa denne
maten tok hullkortmaskiner i bruk. I tilknytning til Folketellingen 1900 ble
det innkjopt hullkortmaskiner som med stor suksess ble nyttet i bear-
beidingen av denne tellingen. I Folketellingen 1910 ble det nyttet forbedrede
utgaver av maskinene, som na ogsa omfattet elektriske sorterere. Byraet fore-
slo dessuten a kj0pe inn hullkortmaskiner til bearbeiding av statistikken for
vareomsetningen med utlandet, men myndighetene fant, som for nevnt,
ikke a kunne f01ge forslaget.



40

Fra 1910 og ut i 1920-arene ble automatiseringen av statistikkproduk-
sjonen rammet av den stagnasjon som ellers preget Byraets utvikling. Det
gikk, som for nevnt, sa langt at en i 1920 for a spare, gikk tilbake
til manuell bearbeiding av folketellingsmaterialet. Tatt i betraktning at dette
var den inntil da mest omfattende statistiske unders0kelse i Norge, er det
ganske oppsiktsvekkende at en gikk tilbake til den teknikk som Byraet forlot
30 ar tidligere.

Omkring 1925 kj0pte Byraet en del hullkortutstyr laget av den norske
iiigeni0ren Bull, som seinere overlot sine oppfinnelser til et fransk firma som
gjennom mange ar bar hans navn.

Et nytt gjennombrudd for hullkortteknikken i norsk statistikkproduksjon
kom i 1930-arene da Byraet etter mer enn 20 ars venting, fikk det utstyr
som skulle til for a realisere Kiasrs planer om utbygging av handelsstati-
stikken. Det store framskrittet var anskaffelsen av en hullkorttabulator.
I motsetning til de f0rste tellemaskinene, hvor en manuelt matte mate
maskinen med hullkort og skrive ned opptellingene fra telleverkene, kunne
trettiarenes tabulatorer selv lese inn hullkortene og skrive ned resultatene.
Mens perioden f0r 1930 var karakterisert ved en mekanisering av sortering
og opptelling av det statistiske grunnmaterialet, kan vi karakterisere peri-
oden fra 1930 til 1950 som en periode sserlig preget av automatisering av
tabellutskriving.

I slutten av 1940-arene gjorde det amerikanske Bureau of the Census
igjen nye tekniske framsteg som fikk betydning for arbeidet i Statistisk
Sentralbyra. I forbindelse med planleggingen av folketellingen i 1950 ble
det i samarbeid med IBM uteksperimentert en elektronisk og skrivende
tellemaskin, IBM 101. Ser vi bort fra hastighet og automatiseringsgrad,
hadde denne maskinen flere egenskaper som minner am tellemaskinen fra
1890. Maskinen ble i Norge nyttet f0rst i Folketellingen 1950 og seinere i
en rekke andre unders0kelser der den bidrog til en betydelig effektivisering.
En annen maskintype, som ogsa ble tatt i bruk i denne tiden, var hullkort-
kalkulatoren. Den tillot blant annet automatiske kalkulasjoner pa verdiene
i felter pa samme kort. Med kalkulatoren kom Byraet sa langt at auto-
matiske beregninger kunne tas opp etter statistiske metoder som tidligere
hadde krevd stor manuell innsats. Som eksempel kan her nevnes indeks-
beregninger, automatisk datakontroll og forskjellige matematisk-statistiske
beregninger.

Parallel! med utviklingen av hullkortmaskinene ble det laget stadig bedre
bordregnemaskiner. De f0rste var riktignok primitive, mekaniske maskiner,
sakalte pinnekverner, men regnearbeidet gikk likevel lettere. Seinere kom
elektriske regnemaskiner med fulltastatur. I begynnelsen av 1920-arene
kom de f0rste summeringsmaskinene med strimmel for utskriving av resul-
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tatene, og fra slutten av tjuearene ble disse maskinene laget etter 10-tastatur-
prinsippet. Den forste maskinen med 10-tastatur som kunne utfore alle fire
regnearter, kom pa markedet i 1932 og ble etter hvert tilbudt i stadig mer
automatiserte utgaver. I 1966 kom sa gjennombruddet for de elektroniske
bordregnemaskinene.

Det virkelig store framskritt i Byraets mekanisering og automatisering
av statistikkproduksjonen kom likevel med de programstyrte elektroniske
datamaskiner. Datamaskinene hadde i slutten av fortiarene nadd et utvik-
lingsniva som, i tillegg til programmerte beregninger, gjorde det mulig
a behandle store datamasser. Omkring 1950 gikk Bureau of the Census atter
inn for a 10se framtidige oppgaver ved hjelp av tekniske nyvinninger. Det
amerikanske byraet inngikk avtale med et firma som planla a sette i gang
serieproduksjon av datamaskiner, og fikk i 1952 levert den f0rste av de
serieframstilte UNIVAC I. I det norske byraet ble en, som i 1890, tidlig
kjent med det amerikanske byraets planer. Selv om forestillingene pa den
tid nasrmest var at en datamaskin av denne type antakelig hadde kapasitet
nok for all statistikkbearbeiding i Europa, sendte Byraet folk til USA i
1953—1954 for a studere datamaskinen og dens bruksmuligheter, og for a
laere programmering.

Installasjonen av den f0rste datamaskinen i Byraet tok til i 1958. Dette
var en maskin produsert av English Electric og hadde typebetegnelsen
DEUCE. I de f0rste arene delte Byraet maskinens kapasitet med Norsk
Regnesentral som i denne tiden fungerte som en datasentral for bade stat-
lige og private brukere.

Med DEUCE tok Byraet et stort steg framover. Denne programmerbare
elektroniske datamaskin tillot kompliserte tabuleringer og beregninger. Den
betydde saerlig mye for automatisering av kontrollen med grunnmaterialets
kvalitet og for Byraets arbeid med nummeriske, 0konomiske modeller. Blant
de f0rste oppgaver for DEUCE var kontrollen med data for statistikken over
vareomsetningen med utlandet, modellberegninger og bearbeidingen av grunn-
materialet for Forbruksunders0kelsen 1958.

DEUCE kunne lese data bare fra hullkort, og resultatene ble millet
i hullkort. Dette betydde bade relativt langsom innlesing i forhold til regne-
hastigheten og behov for etterf01gende bruk av en skrivende tabulator for
a fa resultatene ut i en lesbar form. Datamaskin nummer to, IBM 1401, ble
anskaffet relativt kort tid etter DEUCE. Denne hadde tilknyttet kortleser og
linjeskriver, og ble seinere utstyrt med magnetbandenheter. Pa denne tid
ble de f0rste skritt tatt til a lage datamaskinutskriftene slik at de kunne
reproduseres direkte ved hjelp av offsetteknikk.

Bade DEUCE og IBM 1401 viste seg for sma til a gj0re integrering av
flere st0rre bearbeidingsrutiner mulig. Byraet mente at med den raske
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tekniske utvikling datamaskinene var inne i under den ferste halvdel av
1960-arene, ville det vsere fordelaktig a vente med nye anskaffelser. I tillegg
til DEUCE og IBM 1401 ble det derfor i en overgangsperiode inngatt avtale
med Forsvarets Forskningsinstitutt om bruk av datamaskinen CDC 3600 til
bearbeiding av grunnmaterialet og store registeroppgaver, med Norsk Regne-
sentral om bruk av UNIVAC 1107 til madellberegninger, og med Forsvarets
Datasentral om bruk av IBM 1410. Pa denne tiden ble altsa fern forskjellige
datamaskiner nyttet av Byraet. Det krevde betydelig innsats fra personalets
side for a sette seg inn i og vedlikeholde kunnskaper om sa mange data-
maskiners programutrustning.

I 1966 var tiden inne til a skaffe et eget st0rre datamaskinanlegg.
Valget fait pa IBM 360/40, blant annet pa grunn av at Skattedirekt0ren og
Rikstrygdeverket hadde eller var i ferd med a skaffe seg liknende maskiner.
Alle maskinelle bearbeidingsoppgaver ble na etter hvert trukket over pa
Byraets egen datamaskin. Et unntak var modellberegningene som fortsatt
ble utf0rt pa UNIVAC-maskiner utenfor Byraet. Den sterste vinningen ved
IBM 360/40 var at den hadde en storrelse og sammensetning som tillot
integrering av flere etterf01gende bearbeidingsoperasjoner.

Heller ikke IBM 360/40 viste seg i det lange 10p a ha stor nok kapasitet
til alle oppgaver som egnet seg for maskinbearbeiding. I begynnelsen av
syttiarene ble Byraet klar over at st0rre kapasitet var n0dvendig, og valget
stod mellom a skaffe et storre anlegg til Byraet eller a gj0re bruk av de
muligheter som den planlagte Statens driftssentral ville gi. Det siste alter-
nativ ble valgt, og fra 1973 har Byraet nyttet Driftssentralens Honeywell-
Bull 6060. Dette anlegg er installert i samme bygning som Byraet, og Byraets
bruk av anlegget foregar av praktiske og sikkerhetsmessige hensyn fra egne
tilkoplede enheter i Byraets lokaler.

Ogsa pa et annet felt skjedde det i etterkrigsarene en viktig mekanisering.
I de f0rste ti arene etter krigen tok det svasrt lang tid a fa trykt Byraets
publikasjoner. Det forte til at Byraet etter hvert fant det hensiktsmessig a
bygge ut sitt eget hustrykkeri. Til a begynne med n0yde en seg med a mang-
foldiggj0re en del av publikasjonene i en stensilserie. Men i 1962 gikk en til
innkj0p av den f0rste offsetmaskin, og anlegget ble seinere betydelig utvidet.
I dag trykkes og bindes st0rstedelen av den offisielle statistikken ved Byraets
eget Trykningskontor.

5. Personale og organisasjon
Byraet hadde bare 15 funksjonaerer da det ble opprettet. Det er knapt

3 present av det 100-aringen rar over av fast heldagsansatte. Likevel var
det ikke lite i betraktning av at det 50 ar tidligere var ansatt bare en eneste
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mann i Finansdepartementet som tok seg av statistikkarbeidet. I 1832 ble
det opprettet et eget Tabellkontor med en kongelig fullmektig som leder.
Noen stor aktivitet ved kontoret var det neppe. Journalen viser at det pa
denne tid var bare et halvt hundre ekspedisjoner pr. ar. Et tiar etter var
staben 0kt fra tre til ti funksjonasrer, og kontoret hadde fatt en byrasjef
som leder.

I 1867 ble Kiser byrasjef ved Tabellkontoret. Han begynte trolig tidlig
a arbeide for a fa Tabellkontoret organisert som et selvstendig frittstaende
institutt. I 1875 gjorde han framlegg om et slikt institutt. Som begrunnelse
hevdet han blant annet at en selvstendig institusjon med eget budsjett ville
gi de bevilgende myndigheter et bedre grunnlag for a vurdere statistiske resul-
tater og utgifter mot hverandre, og han pekte pa at denne organisasjonsform
etter hvert ble innf0rt i andre land.

Da Byraet ble grunnlagt i 1876, var lederen fortsatt byrasjef. Direktor-
embetet ble f0rst besatt i 1877. Stillingsstrukturen ellers var to sekretserer,
to fullmektiger og ti kopister. Det forste arsbudsjett var pa kr 52 280,—.
Budsjettet for 1976 er til sammenlikning pa kr 69 000 000,—.

Opprettelsen av Byraet som eget frittstaende institutt var mer enn en
navneendring. Som vi har sett, f0rte det til en stor innsats for & grunn-
legge et nasjonalt statistisk system, metodeutvikling og mekanisering ble
tatt opp, og sist, men ikke minst, ble det satset pa statistisk analysearbeid.

Til tross for at ny statistikk ble tatt opp og at den ene statistikken etter
den andre ble overf0rt til Byraet fra andre institusjoner, steg ikke det faste
personale med mer enn atte personer i de f0rste 25 arene. Men de stillingene
Byraet radde over ble etter hvert oppnormert. Ved 25-arsjubileet hadde
Byraet 23 funksjonaerer fordelt pa en direkt0r, en underdirekt0r, to byra-
sjefer, en kongelig fullmektig, sju sekretaerer og elleve assistenter. For a
dekke behovet ved ekstraordinaere tellinger har det alltid vsert engasjert
ekstrapersonale.

Mens personalet 0kte med ca. 60 present i den f0rste 25-arsperioden, ble
det fra 1901 til 1926 mer enn fordoblet. Ved 50-arsjubileet hadde Byraet 64
ansatte ved de ordinsere kontorer. Utgiftene til statistikk utgjorde den
gang ca. 1,1 promille av statens samlede driftsutgifter. Nar Byraet i ar feirer
sitt 100-arsjubileum er tallet 1,4 promille.

Byraets raskeste ekspansjon kom i slutten av den tredje 25-arsperioden.
Pa bakgrunn av de behov gjenreisingen og de store planleggingsoppgaver
i samfunnet skapte etter den andre verdenskrigen, oppnadde Byraet stor
forstaelse for sine forslag hos politikere og forvaltning. I 1951 nadde tallet
pi ansatte ved de ordinsere kontorer opp i hele 264 funksjonaerer. Det var
fire ganger sa mange som i 1926. Tallet p& fagkontorer ble i 1946 0kt til
ti, og vi kan se de f0rste tegn til en ny spesialisering i organisasjonsstruk-
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turen. Det forste var opprettingen av egne kontorer for nasjonalregnskap og
konjunkturanalyse, som ikke selv skulle drive datainnsamling og -bearbeiding,
men spesialisere seg pa videreutnytting og analyse av statistikk som forela.
Deretter kom et eget skatteforskningskontor. Disse tre kontorene ble i 1950
samlet i en egen Avdeling for 0konomiske undersokelser, seinere omdopt til
Forskningsavdelingen.

I de forste 10 arene etter krigen kunne Byraet rekruttere akademikere
fra de store kullene av sosialokonomer som ble uteksaminert i dette tids-
rommet. Denne rekrutteringen var avgj0rende for de mange nydanningene
bade i statistikken og i analysevirksomheten som ble gjort i begynnelsen
av den fjerde 25-arsperioden. — Fra midten av 1950-arene til slutten av
1960-arene ble det uteksaminert sa fa sosia!0konomer at nyrekrutteringen
bare sa vidt dekket avgangen. Likevel ble det ogsa i dette tidsrommet gjort
vesentlig framsteg. Dette skyldes overgangen til elektronisk databearbeiding
og at det ble satt i verk intern utdanning av kontorpersonalet som pa den
maten ble gitt kompetanse til a overta arbeidsoppgaver som tidligere var
utfort av akademikere. I de siste sju-atte arene av perioden ble det igjen
lettere a rekruttere sosialokonomer, og samtidig ble det knyttet til Byraet
ogsa annen akademisk arbeidskraft. Fra 1951 til 1976 ble tallet pa funksjo-
naerer tredoblet.

I den fjerde 25-arsperioden gikk Byraet et langt steg videre med spesiali-
sering og arbeidsdeling, og dette kom til uttrykk i flere viktige endringer
i organisasjonen. Med det omfang hullkortbearbeidingen fikk i begynnelsen
av 1950-arene, var det urasjonelt a la de enkelte fagkontorer fortsette med
egne anlegg. De hullkortanlegg som Byraet dengang hadde og storparten
av det personalet som var tilsatt ved disse anleggene, ble derfor organisert
i en egen Hullkortavdeling som skulle betjene hele Byraet. Dessuten ble
de administrative oppgaver i forbindelse med personalforvaltning og okonomi
samlet i et eget Administrasjonskontor. For a arbeide med utvalgsunder-
s0kelser og andre metodesp0rsmal ble det i slutten av 1940-arene opprettet en
egen Gruppe for metodesp0rsmal. Denne gruppen var fri for operative gj0re-
mal og kunne konsentrere seg om metodestudier og -utvikling. I 1958 var
arbeidet med forberedelsene til bruk av datamaskiner nadd sa langt at det
ble opprettet et spesielt Kontor for databearbeiding. Dette kontor og Hull-
kortavdelingen ble i 1960 slatt sammen og organisert i et Kontor for sentral
databearbeiding som seinere gikk inn i en Produksjonsavdeling.

Fra 1965 hadde Byraet tre avdelinger: en Fagavdeling, en Forsknings-
avdeling og en Produksjonsavdeling som hver var organisert i kontorer.
Dessuten var det to stabsorganer, Administrasjonskontoret og en Gruppe for
spesiell planlegging. Den sistnevnte var tillagt oppgaver med planlegging av
enkelte st0rre prosjfekter for a avlaste fagkontorene.

=•.
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To nye stillingsgrupper av sasrlig interesse kom til i begynnelsen av 1960-
arene. Den ferste var forskerstillingene som var merit for sserlig vel viten-
skapelig kvalifisert personale. Den andre stillingsgruppen var planlegger-
stillingene for funksjonaerer som gjennom lengre innsats hadde kvalifisert seg
for sserlig krevende statistisk arbeid.

I forbindelse med Folketellingen 1960 ble det opprettet midlertidige
lokale arbeidsgrupper pa flere steder i landet. De skulle sta for koding og
kontroll av det innsamlede grunnmaterialet. Erfaringene med disse lokale
gruppene viste at det fullt ut var mulig a desentralisere visse arbeidsopera-
sjoner i statistikkproduksjonen uten at det gikk ut over effektivitet og
kvalitet. Gruppen i Kongsvinger ble derfor opprettholdt og fast organisert
som eget kontor i 1972. Det ble overf0rt arbeidsoppgaver fra den 10pende
statistikk til dette kontoret etter hvert som folketellingsarbeidet ble avsluttet.
I f0rste omgang var det punching, regnearbeid, registerarbeid, koding og
maskinskriving som ble utf0rt der. Kontoret i Kongvinger er fortsatt under
utbygging og teller i dag mer enn 150 funksjonaerer.

Etter at f0dselsnummersystemet var innf0rt og et sentralt personregister
var opprettet, ble det i 1966 organisert et eget Registerkontor som ogsa ble
tillagt funksjonen som sentralkontor for folkeregistreringen og ansvaret for
det sentrale bedrifts- og foretaksregister. Kontoret for intervjuunders0kelser
ble midlertidig opprettet i 1967, fast organisert i 1970 og fra 1975 organisert
som underavdeling. Foruten sin sentrale stab har underavdelingen som alt
nevnt, 365 intervjuere spredt over hele landet.

Behovet for sosiodemografisk forskning ble etter hvert sterkere, og da
det arkivstatistiske systemet begynte a gi hovelige data for slik forskning,
opprettet Byraet i 1970 Gruppen for personmodeller. Den fikk seinere
navnet Sosiodemografisk forskningsgruppe og er na organisasjonsmessig
sidestilt med de tre andre avdelinger i Byraet.

Byraet har alltid s0kt a gi medarbeiderne opplgering i statistiske metoder
og arbeid. Dette ble systematisert og formelt organisert i 1959 da det ble
satt i gang et ett-ars kurs for ikke-akademisk utdannede funksjonaerer
som 0nsket a kvalifisere seg for mer krevende oppgaver. Seinere ble dette
fulgt opp med et videregaende kurs, som sammen med det f0rste utgj0r
hovedelementene i den sakalte Byra-skolen. Det ble i Byra-skolens regi
satt i gang etterutdanningskurs ogsa for akademikere.

6. Internasjonalt samarbeid

Det internasjonale statistiske samarbeid har satt sitt preg pa utviklingen
av det norske statistiske system. Gjennom internasjonale kontakter har
Byraet fatt fruktbare impulser og ideer, men det har ogsa selv bidratt med
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synspunkter og metoder som bar kommet til nytte i andre og st0rre milj0er
utenfor landet.

Det internasjonale samarbeid tok til ved de internasjonale statistiske
kongresser fra midten av forrige arhundre. Norge var representert pa de
aller fleste av disse kongressene fram til 1880-arene. En av de forste opp-
gaver kongressene tok opp var utarbeiding av internasjonal statistikk som
tillot sammenlikninger av forholdene i ulike land. Den losning det ble
oppnadd enighet om, var a fordele arbeidet med internasjonal statistikk pa
de forskjellige omrader til de land som var villige til a bidra. Som ledd i
denne arbeidsdeling patok Norge seg i 1869 a sta for utarbeiding av den
internasjonale skipsfartsstatistikk. De internasjonale kongressene hadde
ogsa betydning for det nasjonale statistiske arbeid og var den direkte foran-
ledning til at serien Norges offisielle statistikk ble satt i verk i 1861.

I 1885 ble Det internasjonale statistiske institutt opprettet. Medlemskap
i dette institutt var begrenset og bygde pa innvotering av nominerte kandi-
dater. Sjefene for de nasjonale byraer var dessuten medlemmer ex officio.
Instituttet bar regelmessig holdt m0ter hvert annet ar, og Byraets med-
lemmer bar deltatt i de aller fleste moter. M0tet i 1899 ble holdt i Oslo.
Kiaer var som nevnt svart aktiv pa m0ter som Instituttet holdt, og seinere
har Byraet regelmessig ytt bidrag til Instituttets m0ter og droftinger. I
perioden 1971—1975 var Byraets direktor president for Instituttet.

Etter forslag fra det norske byraet m0ttes de nordiske sjefer til
statistisk sjefsm0te i Oslo i 1889. Slike m0ter har seinere vsert holdt med
jamne mellomrom og har uten tvil betydd mye for nordisk statistikk. Opp-
rinnelig var hensikten a s0ke st0rre ensartethet i presentasjonen av resul-
tatene fra folketellingene. Seinere ble arbeidet utvidet ogsa til andre fag-
omrader, metodesp0rsmal, tekniske oppgaver, organisasjonssporsmal, perso-
nalpolitikk, utdanning etc. Allerede i 1926 f0rte samarbeidet mellom de
nordiske land blant annet til enighet om a gj0re bruk av en felles liste for
klassifikasjon av d0dsarsaker. Arbeidsformen endret seg gjennom tidene.
Til a begynne med deltok bare sjefene, men etter hvert ble ogsa andre funk-
sjonaerer fra byraene med. I 1952 ble det pa norsk initiativ etablert faste
nordiske samarbeidsutvalg pa de forskjellige statistiske omrader, som ar-
beidde mellom sjefsm0tene og gav rapporter til sjefsm0tene om sine resultater.
Samarbeidet fikk etter hvert et slikt omfang at det i 1968, etter vedtak i
Nordisk Had, ble opprettet et Nordisk statistisk sekretariat i K0benhavn,
som skulle ut0ve sekretariatsfunksjoner for det nordiske statistiske sam-
arbeidet.

I mellomkrigstiden ble det under Nasjonenes Forbund opprettet en statis-
tisk ekspertkomite som blant annet utarbeidde forslag til statistiske klassi-
fikasjonssystemer. Byraet deltok ved sin direktor aktivt i dette arbeid og
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synspunkter og metoder som har kommet til nytte i andre og storre miljeer
utenfor landet.

Det internasjonale samarbeid tok til ved de internasjonale statistiske
kongresser fra midten av forrige arhundre. Norge var representert pa de
aller fleste av disse kongressene fram til 1880-arene. En av de f0rste opp-
gaver kongressene tok opp var utarbeiding av internasjonal statistikk som
tillot sammenlikninger av forholdene i ulike land. Den 10sning det ble
oppnadd enighet om, var a fordele arbeidet med internasjonal statistikk pa
de forskjellige omrader til de land som var villige til a bidra. Som ledd i
denne arbeidsdeling patok Norge seg i 1869 a sta for utarbeiding av den
internasjonale skipsfartsstatistikk. De internasjonale kongressene hadde
ogsa betydning for det nasjonale statistiske arbeid og var den direkte foran-
ledning til at serien Norges offisielle statistikk ble satt i verk i 1861.

I 1885 ble Det internasjonale statistiske institutt opprettet. Medlemskap
i dette institutt var begrenset og bygde pa innvotering av nominerte kandi-
dater. Sjefene for de nasjonale byraer var dessuten medlemmer ex officio.
Instituttet har regelmessig holdt m0ter hvert annet ar, og Byraets med-
lemmer har deltatt i de aller fleste moter. M0tet i 1899 ble holdt i Oslo.
Kiasr var som nevnt svsert aktiv pa m0ter som Instituttet holdt, og seinere
har Byraet regelmessig ytt bidrag til Instituttets m0ter og dr0ftinger. I
perioden 1971—1975 var Byraets direkt0r president for Instituttet.

Etter forslag fra det norske byraet m0ttes de nordiske sjefer til
statistisk sjefsm0te i Oslo i 1889. Slike m0ter har seinere vasrt holdt med
jamne mellomrom og har uten tvil betydd mye for nordisk statistikk. Opp-
rinnelig var hensikten a s0ke st0rre ensartethet i presentasjonen av resul-
tatene fra folketellingene. Seinere ble arbeidet utvidet ogsa til andre fag-
omrider, metodesp0rsmal, tekniske oppgaver, organisasjonssp0rsmal, perso-
nalpolitikk, utdanning etc. Allerede i 1926 f0rte samarbeidet mellom de
nordiske land blant annet til enighet om a gj0re bruk av en felles liste for
klassifikasjon av d0dsarsaker. Arbeidsformen endret seg gjennom tidene.
Til a begynne med deltok bare sjefene, men etter hvert ble ogsa andre funk-
sjonserer fra byraene med. I 1952 ble det pa norsk initiativ etablert faste
nordiske samarbeidsutvalg pa de forskjellige statistiske omrader, som ar-
beidde mellom sjefsm0tene og gav rapporter til sjefsmotene om sine resultater.
Samarbeidet fikk etter hvert et slikt omfang at det i 1968, etter vedtak i
Nordisk Had, ble opprettet et Nordisk statistisk sekretariat i K0benhavn,
som skulle ut0ve sekretariatsfunksjoner for det nordiske statistiske sam-
arbeidet.

I mellomkrigstiden ble det under Nasjonenes Forbund opprettet en statis-
tisk ekspertkomite som blant annet utarbeidde forslag til statistiske klassi-
fikasjonssystemer. Byraet deltok ved sin direkt0r aktivt i dette arbeid og
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var ogsa blant de forste som tok i bruk de internasjonalt tilradde klassifika-
sjoner.

Det var de internasjonale organisasjoner i etterkrigstiden som satte fart
i det internasjonale statistiske samarbeid. For Norge og Statistisk Sentralbyra
har sasrlig arbeidet i FN's Statistical Commission og Conference of Euro-
pean Statisticians ved FN's 0konomiske Kommisjon for Europa vaert av stor
betydning, og Byraets direkt0r har vaert formann i begge. Under begge disse
organisasjoner har det vaert opprettet ekspertgrupper og samarbeidsutvalg pa
forskjellige omrader. I disse har Byraet med sine representanter deltatt i
utformingen av en lang rekke statistiske tilradinger som na utgjer funda-
mentet for internasjonal sammenliknbar statistikk og som dessuten har
bidratt til a gj0re de nasjonale statistiske systemer mer formalstjenlige.

OgsH, pa mer spesielle felter av det internasjonale samarbeid har Byraet
deltatt og dratt nytte av arbeidet: I UNESCO nar det gjaldt undervisnings-
statistikk, WHO pa omradet helsestatistikk, Det internasjonale pengefond
i forbindelse med betalingsbalansestatistikk, ILO for arbeids- og 10nnsstati-
stikk, OECD saerlig i forbindelse med nasjonalregnskapsstatistikk og finans-
statistikk, og FAO pa omradet jordbruksstatistikk. Byraet har dessuten del-
tatt svaert aktivt i International Association for Research in Income and
Wealth med bidrag og representanter pa foreningens m0ter. I perioden
1965—1971 var redaksjonen for organisasjonens internasjonale tidsskrift
lagt til Byraets Forskningsavdeling.

Den internasjonale kontakten f0rte med seg studiebes0k til andre statis-
tiske byraer og bes0k tilbake fra disse. For Byraet var saerlig bes0kene i de
andre nordiske byraer og i de amerikanske statistiske institusjoner av stor
betydningen i tiden etter den andre verdenskrigen. Den internasjonale aktivi-
teten f0rte ogsa til at norske statistikere hyppig ble engasjert som eksperter
rundt om i verden.


