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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 198/2006                    2008/EES/76/46 

frá 3. febrúar 2006 

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1552/2005 um hagskýrslur um 
starfsþjálfun í fyrirtækjum(*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1552/2005 frá 7. september 2005 um hagskýrslur um 
starfsþjálfun í fyrirtækjum (1), einkum 3. mgr. 7. gr., 2. mgr. 8. 
gr., 4. mgr. 9. gr., 2. mgr. 10. gr. og 3. mgr. 11. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EB) nr. 1552/2005 er settur 
sameiginlegur rammi fyrir hagskýrslugerð Bandalagsins 
um starfsþjálfun í fyrirtækjum. 

2) Til að unnt verði að hrinda reglugerð (EB) nr. 1552/2005 
í framkvæmd skal samþykkja ráðstafanir að því er varðar 
kröfur um úrtöku og nákvæmni og þá stærð úrtaks sem 
nauðsynleg til að uppfylla þessar kröfur, ásamt ítarlegri 
flokkun eftir atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna 
(NACE) og stærðarflokkum sem unnt er að sundurliða 
niðurstöðurnar í. 

3) Framkvæmdastjórnin skal ákvarða hvaða gögnum á að 
safna um fyrirtæki sem veita starfsþjálfun og um þau 
sem ekki veita starfsþjálfun og með tilliti til mismunandi 
starfsþjálfunar. 

4) Samþykkja skal framkvæmdarráðstafanir varðandi 
gæðakröfur þeirra gagna sem á að safna og senda vegna 
hagskýrslugerðar Bandalagsins um starfsþjálfun í 
fyrirtækjum, snið gæðaskýrslnanna og allar ráðstafanir 
sem eru nauðsynlegar til að meta eða auka gæði 
gagnanna. 

5) Ákvarða skal fyrsta viðmiðunarárið fyrir gögnin sem á 
að safna. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 32, 4.2.2006, bls. 15. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 126/2006 frá 22. september 
2006 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 60, 30.11.2006, 
p. 42. 

(1) Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 1. 

6) Einnig skal setja ákvæði um viðeigandi tæknilegt snið og 
staðal um gagnaskipti fyrir gögn sem send eru með 
rafrænum hætti. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ráðstafanir um beitingu 
reglugerðar (EB) nr. 1552/2005 um hagskýrslur um 
starfsþjálfun í fyrirtækjum. 

2. gr. 

Almanaksárið 2005 skal vera fyrsta viðmiðunarár fyrir gögnin 
sem á að safna. 

3. gr. 

Sérstakar breytur sem senda á til framkvæmdastjórnarinnar 
(Hagstofu Evrópubandalaganna) skulu vera þær sem tilgreindar 
eru í I. viðauka. 

4. gr. 

Kröfur um úrtöku og nákvæmni, stærð úrtaks, sem þarf til að 
uppfylla þessar kröfur, og nákvæmar forskriftir fyrir flokkun 
eftir atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna og 
stærðarflokkun, sem hægt er að sundurliða niðurstöðurnar í, 
skulu vera eins og tilgreint er í II. viðauka. 

5. gr. 

Aðildarríkin skulu ábyrg fyrir prófun gagna, leiðréttingum á 
skekkjum, reiknuðum gildum og vægi 

Reiknuð gildi og vægi breyta skulu fylgja þeim 
grundvallaratriðum sem mælt er fyrir um í III. viðauka. Frávik 
frá þessum grundvallaratriðum skal rökstyðja að öllu leyti og 
gera grein fyrir þeim í gæðaskýrslunni. 
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6. gr. 

Gögnin skal senda framkvæmdastjórninni (Hagstofu 
Evrópubandalaganna) samkvæmt þeim aðferðum og með því 
sniði sem tilgreint er í IV. viðauka. 

7. gr. 

Hvert aðildarríki skal láta fara fram gæðamat á gögnum sínum 
og gera grein fyrir niðurstöðunni í gæðaskýrslu. Semja skal 
gæðaskýrsluna í samræmi við sniðið sem tilgreint er í V. 
viðauka og leggja hana fyrir framkvæmdastjórnina (Hagstofu 
Evrópubandalaganna). 

8. gr. 

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal, í 
nánu samráði við aðildarríkin, leggja til aðferðafræðileg og 
hagnýt ráð og viðmiðunarreglur um framkvæmd könnunarinnar 
í „Evrópusambandshandbók“, með það fyrir augum að ná góðu 
samræmi milli landa í niðurstöðum könnunarinnar. 

9. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 3. febrúar 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Joaquín ALMUNIA 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

 

BREYTUR 

 

Athugasemd við töflu: 

Gildin kjarnabreyta“ og „lykilbreyta“ í dálknum „flokkur breytu“ eru skýrð í III. viðauka. 

Gildið „ID“ merkir að breytan er „kennibreyta“. 

Í dálknum „tegund breytu“ vísar gildið „QL“ til „eigindlegrar breytu“ og QT vísar til „megindlegrar breytu“. 

Heiti breytu Flokkur 
breytu 

Tegund 
breytu 

Lengd 
breytu 

Snið 
breytu Lýsing breytu Athugasemd breytu 

COUNTRY ID  2 Bókst. Landskóði Verður að fylla út — sérnúmer fyrir 
hvert land 

ENTERPR ID  6 Tölust Kenninúmer fyrirtækis Verður að fylla út — sérnúmer fyrir 
hvert fyrirtæki 

WEIGHT ID  10 Tölust Tveir aukastafir— Nota skal „.“ sem 
tugabrotstákn 

Verður að fylla út 

NACE_SP ID  4 Tölust Úrtaksáætlun atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalaganna — flokkur 
atvinnustarfsemi 

Verður að fylla út 

SIZE_SP ID  1 Tölust Úrtaksáætlun: stærðarflokkur Verður að fylla út 

NSTRA_SP ID  5 Tölust Úrtaksáætlun — fjöldi fyrirtækja í því 
lagi sem skilgreint er sem NACE_SP 
og SIZE_SP, þ.e. þýðið 

Verður að fylla út 

N_SP ID  5 Tölust Úrtaksáætlun — fjöldi fyrirtækja sem 
tekin er út úr úrtaksrammanum í þeim 
hluta sem skilgreindur er sem 
NACE_SP og SIZE_SP 

Verður að fylla út 

SUB_SP ID  1 Tölust Hlutaúrtaksvísir, sýnir hvort fyrirtæki 
er í hlutaúrtaki 

Verður að fylla út 

N_RESPST ID  5 Tölust Fjöldi fyrirtækja sem svara í þeim 
hluta sem skilgreindur er sem 
NACE_SP og SIZE_SP, þ.e. þýðið 

Verður að fylla út 

N_EMPREG ID  6 Tölust Fjöldi starfsmanna samkvæmt skránni  

RESPONSE ID  1 Tölust Svörunarvísir Verður að fylla út 

PROC ID  2 Tölust Aðferð við söfnun í gagnaskrár Verður að fylla út 

IDLANGUA ID  2 Bókst. Tungumálakennsl  

IDREGION ID  3 Bókst. Svæðakennsl flokkunar 
hagskýrslusvæða (NUTS) – 1. stig 

Verður að fylla út 

EXTRA1 ID  10 Tölust Viðbótarbreyta 1  

EXTRA2 ID  10 Tölust Viðbótarbreyta 2  

EXTRA3 ID  10 Tölust Viðbótarbreyta 3  

A1 Kjarna
breyta 

QL 4 Tölust Raunkóði atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalaganna (NACE) 

Kjarnabreyta —  Verður að fylla út —  
enginn tilreikningur 

A2tot04 Lykilb
reyta 

QT 6 Tölust Heildarfjöldi starfsmanna 31.12.2004 Lykilbreyta — verður að fylla út 
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Heiti breytu Flokkur 
breytu 

Tegund 
breytu 

Lengd 
breytu 

Snið 
breytu Lýsing breytu Athugasemd breytu 

A2tot05 Kjarna
breyta 

QT 6 Tölust Heildarfjöldi starfsmanna 31.12.2005 Kjarnabreyta —  verður að fylla út —  
enginn tilreikningur 

A2m05  QT 6 Tölust Heildarfjöldi karlkyns starfsmanna 
31.12.2005 

 

A2f05  QT 6 Tölust Heildarfjöldi kvenkyns starfsmanna 
31.12.2005 

 

A3a  QT 6 Tölust Starfsmenn — yngri en 25 ára  

A3b  QT 6 Tölust Starfsmenn — 25 – 54 ára  

A3c  QT 6 Tölust Starfsmenn — 55 ára og eldri  

A4 Lykilb
reyta 

QT 12 Tölust Heildarfjöldi vinnustunda starfsmanna 
á viðmiðunarárinu 2005 

Lykilbreyta — verður að fylla út — í 
klst. 

A4m  QT 12 Tölust Heildarfjöldi vinnustunda karlkyns 
starfsmanna á viðmiðunarárinu 2005 

Í klst. 

A4f  QT 12 Tölust Heildarfjöldi vinnustunda kvenkyns 
starfsmanna á viðmiðunarárinu 2005 

Í klst. 

A5 Lykilb
reyta 

QT 12 Tölust Heildarlaunakostnaður (beinn + 
óbeinn) vegna allra starfsmanna á 
viðmiðunarárinu 2005 

Lykilbreyta — verður að fylla út — í 
evrum 

A6  QL 1 Tölust Verulegar tæknilegar endurbætur á 
vörum eða þjónustu eða aðferðum við 
framleiðslu eða afhendingu vöru og 
þjónustu á viðmiðunarárinu 

 

B1a Kjarna
breyta 

QL 1 Tölust Eigin námskeið vegna starfsmiðaðrar 
símenntunar  

Kjarnabreyta —  verður að fylla út —  
enginn tilreikningur 

B1b Kjarna
breyta 

QL 1 Tölust Utanaðkomandi námskeið vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar 

Kjarnabreyta —  Verður að fylla út —  
Enginn tilreikningur 

B2aflag Kjarna
breyta 

QL 1 Tölust Kennimerki (Flag)— starfsþjálfun á 
vinnustað 

Kjarnabreyta —  verður að fylla út —  
enginn tilreikningur 

B2a  QT 6 Tölust Þátttakendur í annars konar 
starfsmiðaðri símenntun — 
starfsþjálfun á vinnustað 

 

B2bflag Kjarna
breyta 

QL 1 Tölust Kennimerki —  verkaskipti Kjarnabreyta —  Verður að fylla út —  
enginn tilreikningur 

B2b  QT 6 Tölust Þátttakendur í annars konar 
starfsmiðaðri símenntun —  
verkaskipti, skipti, tímabundin 
tilfærsla í starfi eða námsferðir 

 

B2cflag Kjarna
breyta 

QL 1 Tölust Kennimerki — náms- og gæðahringir Kjarnabreyta —  verður að fylla út —  
enginn tilreikningur 

B2c  QT 6 Tölust Þátttakendur í annars konar 
starfsmiðaðri símenntun — náms- og 
gæðahringir 
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Heiti breytu Flokkur 
breytu 

Tegund 
breytu 

Lengd 
breytu 

Snið 
breytu Lýsing breytu Athugasemd breytu 

B2dflag Kjarna
breyta 

QL 1 Tölust Kennimerki — Sjálfstýrt nám Kjarnabreyta —  verður að fylla út —  
enginn tilreikningur 

B2d  QT 6 Tölust Þátttakendur í annars konar 
starfsmiðaðri símenntun — Sjálfstýrt 
nám 

 

B2eflag Kjarna
breyta 

QL 1 Tölust Kennimerki — þátttaka í ráðstefnum 
o.s.frv. 

Kjarnabreyta —  verður að fylla út —  
enginn tilreikningur 

B2e  QT 6 Tölust Þátttakendur í annars konar 
starfsmiðaðri símenntun — Þátttaka í 
ráðstefnum o.s.frv. 

 

B3a  QL 1 Tölust Námskeið vegna starfsmiðaðrar 
símenntunar fyrir starfsmenn á fyrra 
ári (2004) 

 

B3b  QL 1 Tölust Áætlar að halda námskeið vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar fyrir 
starfsmenn á komandi ári (2006)  

 

B4a  QL 1 Tölust Annars konar starfsmiðuð símenntun 
fyrir starfsmenn á fyrra ári (2004) 

 

B4b  QL 1 Tölust Áætlar að bjóða upp á annars konar 
starfsmiðaða símenntun fyrir 
starfsmenn á komandi ári (2006)  

 

C1tot Lykilb
reyta 

QT 6 Tölust Heildarfjöldi þátttakenda í 
námskeiðum vegna starfsmiðaðrar 
símenntunar 

Lykilbreyta — verður að fylla út 

C1m  QT 6 Tölust Þátttakendur í námskeiðum vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar — karlar 

 

C1f  QT 6 Tölust Þátttakendur í námskeiðum vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar — konur 

 

C2a  QT 6 Tölust Þátttakendur í námskeiðum vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar — yngri 
en 25 ára 

 

C2b  QT 6 Tölust Þátttakendur í námskeiðum vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar — 25 – 54 
ára 

 

C2c  QT 6 Tölust Þátttakendur í námskeiðum vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar — 55 ára 
og eldri 

 

C3tot Lykilb
reyta 

QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir (í klst.) sem 
nýttar eru fyrir öll námskeið vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar 

Lykilbreyta — verður að fylla út — í 
klst. 

C3i  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir (í klst.) sem 
nýttar eru fyrir eigin námskeið vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar 

Í klst. 

C3e  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir (í klst.) sem 
nýttar eru fyrir utanaðkomandi 
námskeið vegna starfsmiðaðrar 
símenntunar 

Í klst. 

C4tot Lykilb
reyta 

QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir (í klst.) sem 
nýttar eru fyrir öll námskeið vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar 

Lykilbreyta — verður að fylla út — í 
klst. 

C4m  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir (í klst.) sem 
nýttar eru fyrir námskeið vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar — karlar 

Í klst. 

C4f  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir (í klst.) sem 
nýttar eru fyrir námskeið vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar — konur 

Í klst. 

C5a  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir í klst. — 
Tungumál, erlend (222) og móðurmál 
(223) 

Í klst. 
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Heiti breytu Flokkur 
breytu 

Tegund 
breytu 

Lengd 
breytu 

Snið 
breytu Lýsing breytu Athugasemd breytu 

C5b  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir í klst. — Sala 
(341) og markaðssetning (342) 

Í klst. 

C5c  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir í klst. — 
reikningsskil (344) og fjármál (343), 
rekstur og stjórnsýsla (345) og 
skrifstofustörf (346) 

Í klst. 

C5d  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir í klst. — 
samskiptahæfni/þróun (090), atvinnulíf 
(347) 

Í klst. 

C5e  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir í klst. — 
tölvunarfræði (481) og tölvunotkun 
(482) 

Í klst. 

C5f  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir í klst. — 
verkfræðistarfsemi, framleiðslu- og 
byggingastarfsemi (5) 

Í klst. 

C5g  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir í klst. — 
umhverfisvernd (850) og heilbrigði 
starfsmanna og vinnuvernd 

Í klst. 

C5h  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir í klst. — 
persónuleg þjónusta (81), 
flutningsþjónusta (84), vernd eigna og 
einstaklinga (861) og hervernd (863) 

Í klst. 

C5i  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir í klst. — önnur 
viðfangsefni starfsþjálfunar 

Í klst. 

C6a  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir (í klst.) — 
skólar, framhaldsskólar, háskólar og 
aðrar æðri menntastofnanir 

Í klst. 

C6b  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir (í klst.) — 
almennar menntastofnanir (sem hið 
opinbera fjármagnar eða stýrir, t.d. 
miðstöð fullorðinsfræðslu) 

Í klst. 

C6c  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir (í klst.) 
einkareknar fræðslustofnanir 

Í klst. 

C6d  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir (í klst.) — 
einkafyrirtæki sem hefur annað að 
meginstarfsemi en fræðslu (söluaðilar 
tækjabúnaðar, móður/hlutdeildarfélög) 

Í klst. 

C6e  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir (í klst.) — 
samtök vinnuveitenda, verslunarráð, 
atvinnugreinasamtök 

Í klst. 

C6f  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir (í klst.) — 
stéttarfélög 

Í klst. 

C6g  QT 10 Tölust Greiddar vinnustundir í klst. — aðrir 
sem veita starfsþjálfun 

Í klst. 

C7aflag  QL 1 Tölust Kennimerki — þóknanir  

C7a  QT 10 Tölust Kostnaður við námskeið vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar — 
Þóknanir og greiðslur fyrir námskeið 
starfsmanna 

Í evrum 
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Heiti breytu Flokkur 
breytu 

Tegund 
breytu 

Lengd 
breytu 

Snið 
breytu Lýsing breytu Athugasemd við breytu 

C7bflag  QL 1 Tölust Kennimerki —  ferðakostnaður  

C7b  QT 10 Tölust Kostnaður við námskeið vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar — 
Greiðslur ferða- og dvalarkostnaðar 

Í evrum 

C7cflag  QL 1 Tölust Kennimerki — Launakostnaður vegna 
kennara 

 

C7c  QT 10 Tölust Kostnaður við námskeið vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar — 
Launakostnaður vegna kennara á 
staðnum 

Í evrum 

C7dflag  QL 1 Tölust Kennimerki — Námsmiðstöð og 
námsefni o.s.frv. 

 

C7d  QT 10 Tölust Kostnaður við námskeið vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar — 
Námsmiðstöð eða salir og námsefni 
fyrir námskeið vegna starfsmiðaðrar 
símenntunar 

Í evrum 

C7sflag  QL 1 Tölust „Eingöngu millisamtala“ kennimerki  

C7sub Lykilb
reyta 

QT 10 Tölust Kostnaður vegna starfsmiðaðrar 
símenntunar. millisamtala 

Lykilbreyta — verður að fylla út — Í 
evrum 

PAC Lykilb
reyta 

QT 10 Tölust Kostnaður vegna fjarveru starfsmanns 
(PAC) — skal reiknaður 
(PAC=C3tot*A5/A4) 

Lykilbreyta — verður að fylla út — Í 
evrum 

C8aflag  QL 1 Tölust Kennimerki — framlag til 
starfsmiðaðrar símenntunar 

 

C8a  QT 10 Tölust Framlag til starfsmiðaðrar símenntunar Í evrum 
C8bflag  QL 1 Tölust Kennimerki — kvittanir vegna 

starfsmiðaðrar símenntunar 
 

C8b  QT 10 Tölust Kvittanir vegna starfsmiðaðrar 
símenntunar 

Í evrum 

C7tot Lykilb
reyta 

QT 10 Tölust Heildarkostnaður vegna starfsmiðaðrar 
símenntunar — skal reiknaður (C7sub 
+ C8a – C8b) 

Lykilbreyta — verður að fylla út — Í 
evrum 

C9a1  QL 1 Tölust Farandverkamenn og einstaklingar í 
þjóðernisminnihluta — Við störf 

 

C9a2  QL 1 Tölust Farandverkamenn og einstaklingar í 
þjóðernisminnihluta — Sérstök 
námskeið 

 

C9b1  QL 1 Tölust Hreyfihamlaðir einstaklingar — Við 
störf 

 

C9b2  QL 1 Tölust Hreyfihamlaðir einstaklingar — 
Sérstök námskeið 

 

C9c1  QL 1 Tölust Einstaklingar án formlegrar menntunar 
— Við störf 

 

C9c2  QL 1 Tölust Einstaklingar án formlegrar menntunar 
— Sérstök námskeið 

 

C9d1  QL 1 Tölust Einstaklingar sem eiga á hættu að 
missa starfið/vera sagt upp — Við 
störf 

 

C9d2  QL 1 Tölust Einstaklingar sem eiga á hættu að 
missa starfið/vera sagt upp — Sérstök 
námskeið 

 

C10a1  QL 1 Tölust Einstaklingar með ráðningarsamning 
um hlutastarf— Við störf 
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Heiti breytu Flokkur 
breytu 

Tegund 
breytu 

Lengd 
breytu 

Snið 
breytu Lýsing breytu Athugasemd við breytu 

C10a2  QL 1 Tölust Starfsmiðuð símenntun sem miðast við 
þá sem eru með ráðningarsamning í 
hlutastarf 

 

C10b1  QL 1 Tölust Einstaklingar með 
fastráðningarsamning — Við störf 

 

C10b2  QL 1 Tölust Starfsmiðuð símenntun sem miðast við 
þá sem eru með fastráðningarsamning 

 

D1  QL 1 Tölust Eigin eða sameiginleg námsmiðstöð  

D2  QL 1 Tölust Aðili eða deild innan fyrirtækisins sem 
ber ábyrgð á að skipuleggja 
starfsmiðaða símenntun 

 

D3  QL 1 Tölust Fyrirtæki nýtir sér utanaðkomandi 
ráðgjafaþjónustu 

 

D4  QL 1 Tölust Fyrirtæki beitir reglubundinni, 
formlegri málsmeðferð við mat á 
framtíðarþörf fyrirtækisins á 
sérhæfingu 

 

D5  QL 1 Tölust Annast skipuleg starfsmannasamtöl 
með það að markmiði að skilgreina 
sérstaka starfsþjálfunarþörf 
starfsmanna 

 

D6  QL 1 Tölust Skipulag starfsmiðaðrar símenntunar 
hjá fyrirtækinu leiðir af sér skriflega 
starfsþjálfunaráætlun eða starfsemi 

 

D7  QL 1 Tölust Árleg fjárhagsáætlun vegna 
starfsþjálfunar, þ.m.t. vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar 

 

D8  QL 1 Tölust Mat á ánægju aðila sem hljóta 
starfsþjálfun, eftir að starfsþjálfun 
lýkur 

 

D9  QL 1 Tölust Mat á þátttakendum eftir starfsþjálfun 
til að ákvarða hvort markvissa 
sérhæfingin hafi í raun náðst með 
viðunandi árangri 

 

D10  QL 1 Tölust Fyrirtæki meta atferli þátttakenda við 
störf og breytingu á frammistöðu í 
kjölfar starfsþjálfunar 

 

D11  QL 1 Tölust Mælir áhrif starfsþjálfunar á 
viðskiptahæfni með notkun vísbenda 

 

D12  QL 1 Tölust Innlendar, svæðisbundnar eða annars 
konar samþykktir milli aðila á 
vinnumarkaði sem höfðu áhrif á 
áætlanir, stefnumótun og aðferðir 
varðandi starfsmiðaða símenntun 

 

D13  QL 1 Tölust Formlegt skipulag er fyrir hendi  

D13a  QL 1 Tölust Hlutverk formlegs skipulags — 
Markmiðssetning og forgangsröðun 
verkþátta fyrir starfsmiðaða símenntun 

 

D13b  QL 1 Tölust Hlutverk formlegs skipulags — 
Fastsetja viðmiðanir fyrir val á 
markþýði sem á að taka þátt í 
starfsmiðaðri símenntun 
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Heiti breytu Flokkur 
breytu 

Tegund 
breytu 

Lengd 
breytu 

Snið 
breytu Lýsing breytu Athugasemd við breytu 

D13c  QL 1 Tölust Hlutverk formlegs skipulags — Inntak 
verkþátta í starfsmiðaðri símenntun 

 

D13d  QL 1 Tölust Hlutverk formlegs skipulags — 
Fjárhagsáætlunarferli í tengslum við 
starfsmiðaða símenntun 

 

D13e  QL 1 Tölust Hlutverk formlegs skipulags — 
Málsmeðferð við val á utanaðkomandi 
sem veita starfsmiðaða símenntun 

 

D13f  QL 1 Tölust Hlutverk formlegs skipulags — Mat á 
árangri starfsþjálfunar 

 

D14a  QL 1 Tölust Opinber ráðgjafaþjónusta með það að 
markmiði að greina þörf fyrir 
starfsþjálfun og/eða þróa 
þjálfunaráætlanir 

 

D14b  QL 1 Tölust Fjárhagsstyrkir fyrir kostnaði við 
starfsþjálfun starfsmanna 

 

D14c  QL 1 Tölust Skattaívilnun vegna útgjalda við 
starfsþjálfun starfsmanna 

 

D14d  QL 1 Tölust Málsmeðferð sem tryggir að kennarar 
séu viðurkenndir (t.d. samkvæmt 
landsskrám, mati o.s.frv.) 

 

D14e  QL 1 Tölust Setja viðurkennda staðla og 
viðmiðunarreglur um menntun og hæfi 
og vottun 

 

D15a  QL 1 Tölust Mikill kostnaður við námskeið vegna 
starfsmiðaðrar símenntunar 

Hámark 3 — engin röðun 

D15b  QL 1 Tölust Skortur á viðeigandi námskeiðum fyrir 
starfsmiðaða símenntun á markaðnum 

Hámark 3 — engin röðun 

D15c  QL 1 Tölust Erfiðleikar við að meta þörf 
fyrirtækisins fyrir starfsmiðaða 
símenntun 

Hámark 3 — Engin röðun 

D15d  QL 1 Tölust Á fyrra ári var hrundið af stað stórátaki 
varðandi starfsþjálfun 

Hámark 3 — engin röðun 

D15e  QL 1 Tölust Mikið vinnuálag hjá starfsmönnum og 
lítill tími aflögu 

Hámark 3 — engin röðun 

D15f  QL 1 Tölust Núverandi starfsþjálfun fullnægir þörf 
fyrirtækisins 

Hámark 3 — Engin röðun 

D15g  QL 1 Tölust Meiri áhersla á grunnstarfsnám (IVT) 
en starfsmiðaða símenntun 

Hámark 3 — engin röðun 

D15h  QL 1 Tölust Aðrar ástæður Hámark 3 — engin röðun 

E1a  QL 1 Tölust Færni og hæfni sem fyrir er samsvarar 
núverandi þörf fyrirtækisins 

Hámark 3 — engin röðun 

E1b  QL 1 Tölust Forgangsaðferð fyrirtækisins var að 
ráða til starfa einstaklinga sem bjuggu 
yfir tilskilinni kunnáttu og hæfni 

Hámark 3 — engin röðun 

E1c  QL 1 Tölust Fyrirtækið átti í erfiðleikum með að 
meta þörfina fyrir starfsmiðaða 
símenntun 

Hámark 3 — engin röðun 
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Heiti breytu Flokkur 
breytu 

Tegund 
breytu 

Lengd 
breytu 

Snið 
breytu Lýsing breytu Athugasemd við breytu 

E1d  QL 1 Tölust Skortur á viðeigandi námskeiðum fyrir 
starfsmiðaða símenntun á markaðnum 

Hámark 3 — engin röðun 

E1e  QL 1 Tölust Kostnaður fyrirtækisins við námskeið 
vegna starfsmiðaðrar símenntunar var 
of hár 

Hámark 3 — Engin röðun 

E1f  QL 1 Tölust Fyrirtækið kaus að leggja frekar 
áherslu á grunnstarfsnám en 
starfsmiðaða símenntun 

Hámark 3 — engin röðun 

E1g  QL 1 Tölust Á fyrra ári var fjárfest í starfsmiðaðri 
símenntun og ekki var nauðsynlegt að 
endurtaka það árið 2005 

Hámark 3 — engin röðun 

E1h  QL 1 Tölust Starfmenn höfðu ekki tíma til að taka 
þátt í starfsmiðaðri símenntun 

Hámark 3 — engin röðun 

E1i  QL 1 Tölust Aðrar ástæður Hámark 3 — engin röðun 

F1tot05 Kjarna
breyta 

QT 6 Tölust Heildarfjöldi þeirra sem tóku þátt í 
grunnstarfsnámi hjá fyrirtækinu á árinu 
2005 

Kjarnabreyta —  verður að fylla út —  
enginn tilreikningur 

F1m05  QT 6 Tölust Heildarfjöldi karla sem tók þátt í 
grunnstarfsnámi hjá fyrirtækinu á árinu 
2005 

 

F1f05  QT 6 Tölust Heildarfjöldi kvenna sem tók þátt í 
grunnstarfsnámi hjá fyrirtækinu á árinu 
2005 

 

F2aflag  QL 1 Tölust Kennimerki — launakostnaður vegna 
einstaklinga í grunnstarfsnámi 

 

F2a  QT 10 Tölust Kostnaður vegna grunnstarfsnáms — 
Launakostnaður vegna einstaklinga 
sem eru skráðir í grunnstarfsnám 

Í evrum 

F2bflag  QL 1 Tölust Kennimerki — annar kostnaður við 
grunnstarfsnám 

 

F2b  QT 10 Tölust Kostnaður við grunnstarfsnám — 
Annar kostnaður — þóknanir vegna 
starfsþjálfunar, námsefni, kostnaður 
við námsmiðstöðvar o.s.frv. 

Í evrum 

F2cflag  QL 1 Tölust Kennimerki — Launakostnaður 
kennara eða leiðbeinenda vegna 
grunnstarfsnáms 

Valfrjáls breyta 

F2c  QT 10 Tölust Kostnaður við grunnstarfsnám — 
Launakostnaður kennara eða 
leiðbeinanda vegna grunnstarfsnáms 

Valfrjáls breyta — Í evrum 

F3aflag  QL 1 Tölust Kennimerki —  framlög vegna 
grunnstarfsnáms 

 

F3a  QT 10 Tölust Framlög vegna grunnstarfsnáms Í evrum 

F3bflag  QL 1 Tölust Kennimerki  —  kvittanir vegna 
grunnstarfsnáms 

 

F3b  QT 10 Tölust Kvittanir vegna grunnstarfsnáms Í evrum 

F2tot Lykilb
reyta 

QT 10 Tölust Heildarkostnaður vegna 
grunnstarfsnáms (F2b + F3a – F3b) 

Lykilbreyta — verður að fylla út — Í 
evrum 
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II. VIÐAUKI 

ÚRTAK 

1. Hagskýrsluskrá fyrirtækja (SBR), sem um getur í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2186/93 (1), skal að jafnaði notuð sem 
helsta heimild úrtaksrammans Úr þessum úrtaksramma skal taka lagskipt úrtak fyrirtækja, sem er dæmigert fyrir landið. 

2. Úrtakið skal lagskipt samkvæmt atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE) og stærðarflokkum, samkvæmt 
eftirfarandi lágmarksforskriftum: 

— Tuttugu flokkar úr atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (Nace) endursk. 1.1 (C, D (15-16, 17-19, 21-22, 23-
26, 27-28, 29-33, 34-35, 20 + 36-37), E, F, G (50, 51, 52), H, I (60-63, 64), J (65-66, 67), K + O) 

— Þrír flokkar fyrirtækja eftir stærð, miðað við fjölda starfsmanna: (10-49) (50-249) (250 og þar yfir) 

3. Reikna skal stærð úrtaks þannig að hálf lengd 95% öryggisbilsins sé að hámarki 0,2 fyrir áætlaðar breytur, sem er 
hlutfall „fyrirtækja, sem veita starfsþjálfun“ (þegar tekið hefur verið tillit til brottfallsins), í hverjum hinna 60 þátta 
lagskiptingarinnar sem skilgreindir eru hér að framan. 

4. Nota má eftirfarandi formúlu til að ákvarða stærð úrtaksins: 

nh = 1/[c2 . teh + 1/Nh] / rh 

Þar sem: 

nh = fjöldi úrtakseininga í lagflokki h 

rh = áætlað svarhlutfall í lagflokki h 

c = hámarkslengd helmings öryggisbilsins 

teh = áætlað hlutfall fyrirtækja sem veita þjálfun í lagflokki h 

Nh = heildarfjöldi fyrirtækja (sem veitir starfsþjálfun og þeirra sem gera það ekki) í lagflokki h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 196, 5.8.1993, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 

284, 31.10.2003, bls. 1). 
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III. VIÐAUKI 

Tilreikningsreglur og vægi færslu 

Aðildarlöndum er skylt að gera allar viðeigandi ráðstafanir til að draga úr brottfalli liða og eininga. Áður ern tilreikningur fer 
fram er löndum skylt að kosta kapps um að nota aðrar heimildir. 

Kjarnabreytur, sem hvorki má vanta svar við né heimilt er að tilreikna gildi á, eru: 

— A1, A2tot05, B1a, B1b, B2aflag, B2bflag, B2cflag, B2dflag, B2eflag, F1tot05. 

Lykilbreytur, þar sem reynt er í lengstu lög að komast hjá því að svör vanti og mælt er með tilreikningi fyrir, eru: 

— A2tot04, A4, A5, C1tot, C3tot, C4tot, C7sub, C7tot, PAC, F2tot. 

Mælt er með tilreikningi vegna brottfalls liða innan eftirfarandi almennra marka (sérfræðingar aðildarríkjanna skulu ávallt 
meta faglega hvernig þessum reglum skuli beitt) 

1. Þegar í færslu er minna en 50% af framlögðum breytum skal að jafnaði líta á þá færslu sem brottfallseiningu. 

2. Ekki skal heimila tilreikning fyrir stakan flokk í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna/stærðarflokkun, ef gögn 
vantar yfir meira en 25% af megindlegum breytum hjá yfir 50% fyrirtækja sem svara. 

3. Ekki skal tilreikna megindlegar breytur fyrir stakan flokk í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna/stærðarflokkun, 
ef hlutfall fyrirtækja, sem svara þeirri tilteknu breytu, er undir 50%. 

4. Ekki skal tilreikna eigindlegar breytur fyrir stakan flokk í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna/stærðarflokkun, ef 
hlutfall fyrirtækja sem svara þeirri tilteknu breytu er undir 80%. 

Megindlegar og eigindlegar breytur eru tilgreindar í I. viðauka. 

Skrá skal frávik frá þessum grundvallaratriðum að fullu og rökstyðja í gæðaskýrslu viðkomandi lands. 

Aðildarríkin skulu reikna vægi sem nota á við hverja gagnafærslu og senda ásamt öllum hjálparbreytum sem kunna að hafa 
verið notaðar við útreikninga á þessu vægi. Þessar hjálparbreytur skal skrá sem breyturnar EXTRA1, EXTRA2, EXTRA3 
eftir því sem nauðsyn krefur. Í gæðaskýrslunni skal gera nákvæma grein fyrir aðferðunum sem notaðar eru við að fastsetja 
vægið. 
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IV. VIÐAUKI 

Snið gagnaskráa og sendingarreglur 

Senda skal framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) gögn á rafrænu formi, með því að nota öruggan 
hugbúnað til gagnasendinga (STADIUM/EDAMIS) sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) leggur til. 

Aðildarlönd skulu senda Hagstofu Evrópubandalaganna (Eurostat) tvö gagnasöfn sem hafa verið prófuð: 

a) forprófað gagnasafn áður en það er tilreiknað, 

b) fullprófað gagnasafn eftir tilreikning. 

Í báðum gagnasöfnunum skulu vera þær breytur sem tilgreindar eru í I. viðauka. 

Báðar skrárnar skal leggja fram með sniði þar sem breytur eru aðgreindar með kommum (CSV). Fyrsta færslan í hverri skrá 
skal vera haus með „heiti breyta“ eins og þau eru skilgreind í I. viðauka. Næstu færslur skulu lýsa gildi þessara breyta fyrir 
hvert fyrirtæki sem svaraði.  
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V. VIÐAUKI 

SNIÐ GÆÐASKÝRSLU 

1. MIKILVÆGI 

Framkvæmd könnunarinnar og að hve miklu leyti hagtöluupplýsingar uppfylla núverandi og hugsanlegar þarfir 
notanda 

— Lýsing á notendum og flokkun þeirra. 

— Einstaklingsbundnar þarfir hvers notendahóps. 

— Mat á því hvort og að hve miklu leyti þessar þarfir eru uppfylltar. 

2. NÁKVÆMNI 

2.1 Úrtaksskekkjur 

— Lýsing á úrtakssniði og úrtaki sem er tekið. 

— Lýsing á útreikningum endanlegs vægis, þ.m.t. líkan fyrir brottfall og hjálparbreytur sem eru notaðar. 

— Metill sem er notaður, t.d. Horvitz-Thompson metillinn. 

— Dreifni matsins samkvæmt lögum úrtaksins. 

— Hugbúnaður fyrir dreifnimat 

— Einkum skal gerð grein fyrir hjálparbreytum eða upplýsingum, sem liggja til grundvallar, til þess að Hagstofa 
Evrópubandalaganna geti endurreiknað endanlegt vægi, þar sem þörf er á þessum upplýsingum til að gera 
dreifnimat. 

— Ef um er að ræða greiningu á brottfalli, lýsingu á bjögum í úrtaki og niðurstöðum.  

Töflur eiga að fylgja með (sundurliðaðar eftir atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna og stærðarflokkum 
samkvæmt úrtaksáætlun viðkomandi lands) 

— Fjöldi fyrirtækja í úrtaksrammanum. 

— Fjöldi fyrirtækja í úrtakinu.  

Töflur eiga að fylgja með (sundurliðaðar eftir atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna og stærðarflokkum 
samkvæmt úrtaksáætlun viðkomandi lands, úthlutun er hins vegar samkvæmt könnunaratriðum fyrirtækisins sem í 
hlut á) 

— Fráviksstuðlar (1) fyrir eftirfarandi lykilhagtölur: 

— Heildarfjöldi starfsmanna. 

— Heildarfjöldi fyrirtækja þar sem veitt er starfsmiðuð símenntun 

— Hlutfall allra fyrirtækja þar sem veitt er starfsmiðuð símenntun af heildarfjölda fyrirtækja.  

 
 
 
 
 
(1) Fráviksstuðull er hlutfall kvaðratrótar af dreifni metils og meðalgildis. Það er metið sem hlutfall kvaðratrótarinnar af dreifni úrtaksins og 

áætlaðs gildis. Við mat á dreifni úrtaks þarf að taka mið af úrtakssniði og breytingum á lögum úrtaks.  
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— Heildarfjöldi fyrirtækja sem hélt námskeið vegna starfsmiðaðrar símenntunar. 

— Hlutfall allra fyrirtækja sem héldu námskeið vegna starfsmiðaðrar símenntunar, af heildarfjölda fyrirtækja. 

— Heildarfjöldi starfsmanna hjá fyrirtækjum þar sem veitt er starfsmiðuð símenntun. 

— Heildarfjöldi þátttakenda í námskeiðum vegna starfsmiðaðrar símenntunar. 

— Hlutfall allra þátttakenda í námskeiðum vegna starfsmiðaðrar símenntunar af heildarfjölda allra starfsmanna. 

— Hlutfall allra þátttakenda í námskeiðum vegna starfsmiðaðrar símenntunar, af heildarfjölda allra starfsmanna hjá 
fyrirtækjum þar sem veitt er starfsmiðuð símenntun. 

— Heildarkostnaður námskeiða vegna starfsmiðaðrar símenntunar. 

— Heildarfjöldi fyrirtækja þar sem stundað er grunnstarfsnám. 

— Heildarfjöldi þátttakenda í grunnstarfsnámi. 

— Heildarkostnaður við grunnstarfsnám. 

— Hlutfall allra fyrirtækja þar sem stundað er grunnstarfsnám af heildarfjölda fyrirtækja. 

2.2 Aðrar skekkjur en úrtaksskekkjur 

2.2.1 Þekjuskekkjur 

— Lýsing á skránni sem notuð er fyrir úrtakið og gæði hennar í heild. 

— Upplýsingar sem koma fram í skránni og hve oft hún er uppfærð. 

— Skekkjur sem stafa af ósamræmi milli úrtaksrammans og markþýðisins og undirþýðisins (ofþekja, vanþekja, 
rangflokkun). 

— Aðferðir sem notaðar eru til að afla þessara upplýsinga. 

— Skýringar á úrvinnslu rangflokkana.  

Töflur sem eiga að fylgja með (sundurliðaðar eftir atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna og stærðarflokkum 
samkvæmt úrtaksáætlun viðkomandi lands, ráðstöfun er hins vegar samkvæmt könnunaratriðum fyrirtækisins sem í 
hlut á) 

— Fjöldi fyrirtækja. 

— Hlutfall fjölda fyrirtækja þar sem lögin sem um ræðir jafngilda lögum úrtaksins: fjöldi fyrirtækja í 
úrtakslaginu.  

Tilgreina skal hvort tekið er mið af breytingum á starfsemi. 

2.2.2 Mælingarskekkjur 

Þar sem það á við, mat á skekkjum sem áttu sér stað á stigi gagnasöfnunar og orsakast t.d. af: 

— hönnun spurningalistans (niðurstöður forprófana eða rannsóknarstofuaðferða, aðferð við spurningar) —  
spurningalisti skal fylgja með sem viðauki, 

— svarseiningu/svaranda (viðbrögðum svarenda): 

— minnisskekkjur, 

— ónóg athygli svarenda, 
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— áhrif aldurs, menntunar o.s.frv., 

— skekkjur við útfyllingu eyðublaða. 

— Upplýsingakerfi svaranda og notkun stjórnsýslugagna (samræming milli stjórnsýsluupplýsinga og þátta í 
könnuninni, t.d. viðmiðunartímabil, tiltækileiki einstakra gagna). 

— Aðferðir við gagnasöfnun (samanburður á mismunandi gagnasöfnunaraðferðum). 

— Eiginleikar spyrjanda og atferli. 

— Félagshagfræðilegir eiginleikar. 

— Mismunandi aðferðir við notkun spurningalistans. 

— Mismunandi aðstoð við svarendur. 

— Tilteknar rannsóknir eða tækni við að meta þessar skekkjur. 

— Aðferðir sem notaðar eru til að fækka þess konar skekkjum 

— Ítarlegar athugasemdir um vandamál í tengslum við spurningalistann í heild eða í tengslum við einstakar 
spurningar (athugasemdir um allar breytur). 

— Lýsing og mat á aðgerðum sem gripið er til, til þess að tryggja gæði „þátttakenda“ og til að tryggja að ekki sé 
safnað upplýsingum um „námskeiðsþátttakendur“. 

2.2.3 Úrvinnsluskekkjur 

Lýsing á gagnaleiðréttingarvinnslu. 

— Gagnavinnslukerfi og –búnaður sem er notaður. 

— Skekkjur við kóðun, ritfærslu, útreikning vægis og töflusetningu o.s.frv. 

— Gæðakönnun á heildar/deildarstigi (micro/macro level). 

— Leiðréttingar og mistök við ritstýringu er sundurliðað í „gildi vantar“, „skekkjur“ og „frávik“. 

2.2.4 Brottfallsskekkjur 

— Lýsing á aðgerðum sem gripið er til varðandi „hafa samband aftur“. 

— Svarhlutfall eininga og liða. 

— Mat á brottfallseiningum. 

— Mat á brottfallsliðum. 

— Ítarleg skýrsla um tilreikningsaðferðir, þ.m.t. aðferðir við tilreikning og/eða endurútreikning vægis. 

— Aðferðafræðilegar skýringar og niðurstöður brottfallsgreiningar eða aðrar aðferðir til að meta áhrif brottfalls.  
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Töflur eiga að fylgja með (sundurliðaðar eftir atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna og stærðarflokkum 
samkvæmt úrtaksáætlun viðkomandi lands, úthlutun er hins vegar samkvæmt könnunaratriðum fyrirtækisins sem í 
hlut á): 

— Svarhlutfall eininga (1). 

— Svarhlutfall liða (2) fyrir eftirfarandi, að því er varðar alla svarendur. 

— Heildarfjöldi vinnustunda sem fall af öllum svarendum. 

— Heildarlaunakostnaður sem fall af öllum svarendum. 

— Svarhlutfall liða fyrir eftirfarandi, að því er varðar fyrirtæki sem halda námskeið vegna starfsmiðaðrar 
símenntunar. 

— Námskeið vegna starfsmiðaðrar símenntunar eftir ákveðnum aldurshópum sem fall af fyrirtækjum sem 
halda námskeið vegna starfsmiðaðrar símenntunar. 

— Heildarfjöldi þátttakenda í námskeiðum, karla og kvenna, sem fall af fyrirtækjum sem halda námskeið 
vegna starfsmiðaðrar símenntunar. 

— Heildarfjöldi klukkustunda á námskeiðum vegna starfsmiðaðrar símenntunar, karlar og konur, sem fall af 
fyrirtækjum sem halda námskeið vegna starfsmiðaðrar símenntunar. 

— Fjöldi klukkustunda á námskeiðum vegna starfsmiðaðrar símenntunar, sem skipulögð eru innan og utan 
fyrirtækis, sem fall af fyrirtækjum sem halda námskeið vegna starfsmiðaðrar símenntunar. 

— Heildarkostnaður við námskeið vegna starfsmiðaðrar símenntunar sem fall af fyrirtækjum sem halda 
námskeið vegna starfsmiðaðrar símenntunar. 

— Svarhlutfall liða fyrir eftirfarandi, að því er varðar fyrirtæki þar sem stundað er grunnstarfsnám. 

— Heildarkostnaður við grunnstarfsnám sem fall af fyrirtækjum þar sem grunnstarfsnám er stundað. 

3. TÍMANLEIKI OG RÉTT TÍMASETNING 

— Tafla með dagsetningum sem sýna hvenær eftirtaldir áfangar hófust og hvenær þeim lauk. 

— Gagnasöfnun. 

— Útsending spurningalista. 

— Ítrekun og eftirfylgni. 

— Viðtal augliti til auglitis. 

— Prófun gagna og ritfærsla. 

— Frekari gilding og reikningur. 

— Brottfallskönnun (þar sem við á). 

— Mat. 

— Gagnasending til Hagstofu Evrópubandalaganna. 

— Miðlun innlendra niðurstaðna. 

 
(1) Svarhlutfall einingar er hlutfallið af fjölda svarenda í könnun og fjölda spurningalista sem sendur var völdu þýði. 
(2) Svarhlutfall liða fyrir breytu er hlutfallið af fjölda tiltækra gagna og þeirra gagna sem vantar (sem jafngildir fjölda svarenda í könnuninni). 
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4. AÐGENGI OG SKÝRLEIKI 

— Hvaða niðurstöður hafa verið eða verða sendar til fyrirtækja. 

— Áætlun um miðlun niðurstaðna. 

— Afrit af aðferðafræðilegum skjölum í tengslum við hagskýrslur sem lagðar eru fram. 

5. SAMANBURÐARHÆFI 

— Aðildarlönd skulu gera athugasemdir, eftir því sem við á og skiptir máli, varðandi: 

— frávik frá evrópska spurningalistanum, 

— möguleg tengsl könnunarinnar við aðra landskönnun, 

— að hve miklu leyti könnunin var gerð með notkun gagna sem voru til í skrám, 

— skilgreiningar og ráðleggingar. 

6. SAMRÆMI 

— Samanburður á hagtölum um sama fyrirbæri eða lið úr öðrum könnunum eða heimildum. 

— Mat á samræmi við hagskýrslur um skipulag fyrirtækja fyrir fjölda starfsmanna sem fall af 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE) og stærðarflokkun. 

— Mat á samræmi í aldurshópadreifingu starfsmanna (A3a,A3b,A3c) við aðrar gagnaheimildir viðkomandi lands 
sem fall af atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna og stærðarflokkun (ef þess er kostur). 

— Mat á samræmi í aldurshópadreifingu þátttakenda í starfsmiðaðri símenntun (C2a,C2b,C2c) við aðrar heimildir 
viðkomandi lands sem fall af atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna og stærðarflokkun (ef þess er kostur). 

Töflur sem skulu fylgja með (sundurliðaðar samkvæmt atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna og 
stærðarflokkum samkvæmt úrtaksáætlun viðkomandi lands, úthlutun er hins vegar samkvæmt könnunaratriðum 
fyrirtækisins sem í hlut á) 

— Fjöldi starfsmanna úr hagskýrslum um skipulag fyrirtækja (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
2700/98 (1) — kóði 16-11-0). 

— Fjöldi starfsmanna úr þriðju könnun Evrópusambandsins um starfsmiðaða símenntun (CVTS3). 

— Hundraðshluti mismunar á hagskýrslum um skipulag fyrirtækja (SBS) og þriðju könnunar Evrópusambandsins 
um starfsmiðaða símenntun (CVTS3) (SBS CVTS3)/SBS. 

— Fjöldi starfsmanna í hverjum aldurshópi A3a,A3b,A3c. 

— Fjöldi starfsmanna samkvæmt öðrum heimildum, í hverjum aldurshópi. 

— Hundraðshluti mismunar á (A3x 

— aðrar innlendar heimildir A3x)/A3x (þar sem x = a, b, c). 

— Fjöldi þátttakenda í starfsmiðaðri símenntun fyrir hvern aldurshóp C2a,C2b,C2c. 

— Fjöldi þátttakenda í starfsmiðaðri símenntun, samkvæmt öðrum heimildum, í hverjum aldurshóp. 

— Hundraðshluti þátttakenda í starfsmiðaðri símenntun (C2x — aðrar innlendar heimildir C2X)/C2x (þar sem x = 
a, b, c).  

 
(1) Stjtíð. EB L 344, 18.12.1998, bls. 49. Reglugerðin eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1670/2003 (Stjtíð. ESB L 244, 

29.9.2003, bls. 74). 
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7. FYRIRHÖFN OG ÁVINNINGUR 

— Athugun á fyrirhöfn og ávinningi í viðkomandi landi, t.d. með því að meta: 

— meðaltíma til að svara hverjum spurningalista, 

— erfiðar spurningar og breytur, 

— hvaða breytur hafa reynst best/verst til að lýsa starfsmiðaðri símenntun í viðkomandi landi, 

— áætlaða eða raunverulega ánægju gagnanotenda í viðkomandi landi, 

— mismunandi fyrirhöfn lítilla og stórra fyrirtækja, 

— viðleitni til að draga úr fyrirhöfn. 

 
 


