Samarbeid på tvers av
etater
SSBs strukturstatistikk
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Takk til Frank Åseli og Martin Ringel i Altinn forretningsutvikling, og til Gustav
Haraldsen, Jim Holt og Kim Remme Storvold i SSB

Bakgrunn for Struktur/OKI
• Målet med undersøkelsen
– Årlig statistikk over strukturen i næringslivet
– Fordele omsetning, kostnader og investeringer
fra foretak på virksomheter
– Til Nasjonalregnskapet og Eurostat

• Før: Strukturundersøkelsen
– 30 skjema i Idun

• Nå: Omsetning, kostnader og investeringer
– Ett skjema i Altinn
– Gjenbruk av opplysninger fra Næringsoppgave
1 og 2 fra Skatt

Datafangst = kommunikasjon
Tiltak for å redusere oppgavebyrde i web-skjema:
• Innrapportering gjennom en dialog
• Dele opp kompliserte oppgaver i sekvenser med
enklere oppgaver
• Minimalisere bruken av unødvendige spørsmål,
tekst og svarfelter
• Forankre nye spørsmål i svar som er gitt tidligere
• La maskinen hjelpe til med utregninger
Haraldsen G. (2015): Designing and Conducting Business Surveys for
Official Statistics. ESTP Course, Oslo 12-14 Oktober 2015

Dialog
Dele opp kompliserte
oppgaver i sekvenser med
enklere oppgaver
Effektiv kommunikasjon
Forankre nye spørsmål i svar
som er gitt tidligere
Maskinen hjelper til med
utregninger

Forankring i NO – bedre kvalitet,
enklere rapportering
• Skatteyter sender inn SA med NO til Skatt (mars –
mai)
• SSB
–
–
–
–

Mottar NO i batch for ca 80 % av utvalget, ca 15. juni
Pre-utfylling av summer per foretak i skjemaet
Bruker de samme begrepene som NO
Skjema i meldingsboksen ca 1. august

• Oppgavegiverne (ca 15 000 foretak)
– Fordeler summene på virksomhetene
– Får hjelp til å sjekke at alt er fordelt
– Sender inn til SSB

• Fordeler: bedre kvalitet og enklere å fylle ut
• Vinn-vinn

Vi ønsker å gå lengre – Bruke
splitt-funksjonalitet i Altinn
Samarbeid mellom Altinn forretningsutvikling, Skatt og SSBs
avdeling for datafangst

Åseli og Ringel, Strukturundersøkelsen NO - OKI splitt data i Altinn SSB og SKD, 13. nov 2015

Vi forbereder en test av splittfunksjonen
Mørke skyer
•
•

Dårlig timing for regnskapsåret
2015 med rapportering i 2016
Endringer i innrapportering av
«næringsoppgave»

Lysglimt
•

SSBs skjema ligger tett opp til SA
med NO
–
–

–

•

Et godt samarbeid
mellom etatene!

Begrepsmessig
I tiden - Skjema fra SSB ligger i
meldingsboksen ca en uke etter at
SA med NO er sendt til Skatt
Enklere rapportering, bedre data,
bedre og raskere statistikk

Kan splitt-funksjonen brukes av
flere?
–
–

I SSB
Andre offentlige etater

