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Statsbudsjettet, 2000

Folke- og boligtellingen utsettes
FoB2000 blir FoB2001. Folke- og boligtellingen utsettes ett år. Årsaken er at regjeringen ønsker å oppgradere 
GAB-registeret. I den forbindelse foreslås det å ekstrabevilge 75 millioner kroner til Statistisk sentralbyrå (SSB) 
over statsbudsjettet. 

I dag inneholder GAB-registeret (grunneiendom, adresser og bygninger) i Statens kartverk informasjon om alle boliger bygd etter 
1983 og samtlige eneboliger bygd før 1983, men data om boenheter i flerleilighetshus bygd før 1983 mangler. For å gjennomf
fremtidige boligtellinger på samme måte som folketellingen, legges det opp til at GAB-registeret oppgraderes. Samtidig innfø
et felles bolignummer i adressefeltet i GAB-registeret og folkeregisteret. På denne måten etableres det en forbindelse mellom 
bolig og person. Det er en slik utvidelse som vil kreve at folke- og boligtellingen (FoB) utsettes til år 2001.

En utvidelse av GAB-registeret vil redusere kostnadene betydelig ved fremtidige folke- og boligtellinger ved at disse kan gjø
fullstendig registerbaserte. På denne måten vil også bolig- og husholdningsstatistikken bli oppdatert og forbedret, noe som vil 
være til stor nytte for kommunenes boligplanlegging og utbygging av institusjoner for eldre. Bedret bolig- og 
husholdningsstatistikk vil også gi et bedre grunnlag for utformingen av fordelingspolitikken. Totalt sett vil prosjektet koste 75 
millioner kroner, som i hovedsak vil gå til å dekke utgifter i kommunene og i Statens kartverk. For år 2000 er det bevilget 22,5 
millioner kroner.

Budsjettkutt - men øremerkede midler

Budsjettkutt, men penger til elektronisk datainnhenting fra næringsdrivende og til en ny tidsbruksundersøkelse er 
nøkkelord for SSBs øvrige budsjettsituasjon for år 2000. 

Budsjettforslaget for SSB innebærer et generelt kutt på 5 millioner kroner fra fjoråret. Men det er foreslått ekstra bevilgninger i 
forbindelse med et prosjekt om elektronisk overlevering av informasjon fra næringsdrivende. Her foreslås det å bevilge 9 
millioner kroner. Regjeringen foreslår også å bevilge 3 millioner kroner til en tidsbruksundersøkelse som skal gjennomføres neste 
år. I tillegg til dette kommer altså bevilgningen til å oppgradere og utvide GAB-registeret på 22,5 millioner kroner.

Administrerende direktør i SSB, Svein Longva, mener det er et stramt budsjett som SSB er blitt tildelt, men han er fornøyd med 
de øremerkede ekstrabevilgningene som er gitt.

- Nå kan vi forbedre den løpende husholdningsstatistikken, og senere boligtellinger kan gjennomføres basert på registre. Vi vil 
også kunne intensivere arbeidet med å redusere oppgavebyrden for næringslivet ved å tilby muligheter for elektronisk 
overlevering, sier Longva.
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