C tar inga peng r
t·11 ny folkrakning
Nu ska behovet av fortsatta folk- och bostadsraknin gar utredas. Det sker genom tillaggsdirektiv
till den s k FoB-kommissionen. Under tiden far
SCB till sin stor besvikelse inga pengar for forberedelse av nya folkrakningar.
Den parlamentariska FoBkommissionen avgav i hostas
en delrapport (Ds C 1986:9)
benamnd ''Sak erhet , sekretess
och integritet i 1985 ars folkoch bostadsrakning".
I rapporten kritiseras Statistiska Centralbyran pa flera
punkter. Man agerar dar som
om man vo re ointresserad av
integritetsfragor i samband
med folkrakningar och lyssnar
dessutom ogarna till synpu nkte r fn!n and ra hiil l an de egna
!eden .
Kommissione ns delrapport
omfattar ett slutkapitel dar
man diskutera r olika alternati va sat! at! genomfora folkra kningar. Bl a namns den schweizisk a mode !len , som bar a ar ett
ar gamma!. Dar harm an nu 10ariga interval! mellan totala
folkrakningar,
kompk tterat
med begransade stickprov pa
olika djup fran tid till annan .
Det ar mer tilltalande an den 5ariga intervallen mellan vara
svenska tot alrakningar. Kan
man ga annu langre?
Utsagorna i delrapporten
har vackt ett gladj ande intresse . Dessut om har fin ansdepartementet sent omsider kommit
att tanka pa att det faktiskt
kostar samhallet over 100 miljoner att genomfora en tota l
FoB i vart land . Och ingen ve t
vad det ko>tar U;'/)gift,J :i mn arna .
FoB -kommissionen har dar
tor 1 tebruari fatt tilla r•,gsdire ktiv , som innebar ett direkt uppdrag att f6rutsattningsl6st utre-

da fraga n om behovet och utformningen av fortsatta fo loch bostadsrakningar. D et ar
en kraftig expansion ut6ver de
tidigare
direktiven ,
som
"bara" syftade at genomlys
ning av hu r det gick med FoB
85 - sarskil t avseende sakerhet
och integri tet.
Nytt ar ocksii att man inte
langre finner det befogat att
uppgifter fran folk - och bostadsrakningar som hittills lam nas till folkbokf6ringen fi) r adresskontroll.
Under tiden den m .1 full standiga analysen gors ko:nmer
inte SCB att fa nagra p -,,gar
ti ll forberedelse av komm ande
folkrakningar pa sedvanligt
satt. I realitete n innebar detta
att man inte hinner utfora nagon FoB 90.
SCB:s representanter ar
sura. Dar alskar man att samla
in data .
FoB-k ommissionen far i direkt uppdrag att sa rskilt undersoka "anvandarnas faktiska inform ationsbehov''. Aven de t
ar en knapp pa niisan at SCB man har all tsa dar inte tillrackligt haft efterfraga n i atanke
hittills . Dessutom ska olika fo rmer at t ta betalt for st atist <k
analyseras .
Det nya laget kring ·ar folkoch bostadsriikningar ar intressa nt . FoB-kommissionen hade
ursprungligen ha ra att se over
FoB 85 . Nu har man tagit blade! fran munnen och vi sat att
alternativ finn s iiven i datasamhalle t.
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