
28.2.2002 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB Nr. 12/279

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJORNARINNAR (EB) nr. 1575/2000 2002/EES/12/43
frá 19. júlí 2000

um framkvæmd á reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í
bandalaginu að því er varðar kerfisskráningu

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

m eð hliðsjón  a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins,

m eð hliðsjón  a f  reglugerð ráðsins (EB ) nr. 577/98 frá
9. m ars 1998 um  skipulag v innum arkaðskönnunar í banda-
lag inu (1), eins og henni var breytt m eð reglugerð fram -
kvæ m dastjórnarinnar (EB ) nr. 1571/98 (2), einkum  3. mgr.
4. gr.,

og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í sam ræ m i við  3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 577/98 eru fram kvæ m darráðstafanir nauðsynlegar 
til að skilgreina skráningarkerfi yfir breyturnar sem 
notaðar eru  við  gagnaflutninginn.

2) R áðstafanirnar, sem kveðið er á um  í þessari reglu- 
gerð, eru í sam ræm i við  álit hagskýrsluáætlunarnefnd-

fyrir gagnaflutninga frá og með árinu 2001(*)

arinnar sem kom ið var á fót m eð ákvörðun ráðsins 
89/382/EBE, K BE (3).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Í v iðaukanum  v ið  reglugerðina er m æ lt fyrir um  skráningar- 
kerfi yfir breyturnar fyrir gagnaflutninga frá og m eð árinu 
2001.

2. gr.
R eglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjôrnartiâindum  E vrópubandalaganna.

R eglugerð þessi er b indandi í heild sinni og gildir í öllum  aðildarríkjunum  án frekari 
lögfestingar.

G jört í B russel 19. jú lí 2000.

F yrir hönd  fram kvœ m dastjórnarinnar, 
Pedro SOLBES MIRA 
fram kvœ m dastjóri.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 181, 20.7.2000, bls. 16, var _____________
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2001 frá 19. (3) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47.
júní 2001 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES- 
samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna 
nr. 44, 6.9.2001, bls. 28.

(1) Stjtíð. EB L 77, 14.3.1998, bls. 3.
(2) Stjtíð. EB L 205, 22.7.1998, bls. 40.
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VIDAUKI

Dálkur Kóði Lýsing Sía/athugasemdir
MANNTALSUPPLÝSINGAR

1/2 Raðnúmer innan heimilisins (sem skal vera það sama í öllum Einkaheimili
bylgjum)

01-98 Tveggja tölustafa raðnúmeri úthlutað á hvern heimilismann
99 Á ekki við (ekki einkaheimili)

3 Tengsl við svaranda á heimilinu Einkaheimili
1 Svarandi

Maki (eða sambýlismaður/-kona) svaranda
3 Barn svaranda (eða maka hans eða sambýlismanns/-konu)
4 Eldra skyldmenni svaranda (eða maka hans eða sambýlismanns/-

konu)
5 Annar ættingi
6 Annað
9 Á ekki við (ekki einkaheimili)

4/5 Raðnúmer maka eða sambýlismanns/-konu Einkaheimili
01-98 Raðnúmer maka eða sambýlismanns/-konu á heimilinu

99 Á ekki við (einstaklingur tilheyrir ekki einkaheimili, á engan maka
eða makinn tilheyrir ekki sama einkaheimili)

6/7 Raðnúmer föður Einkaheimili
01-98 Raðnúmer föður á heimilinu

99 Á ekki við (einstaklingur tilheyrir ekki einkaheimili eða faðirinn
tilheyrir ekki sama einkaheimili)

8/9 Raðnúmer móður Einkaheimili
01-98 Raðnúmer móður á heimilinu

99 Á ekki við (einstaklingur tilheyrir ekki einkaheimili, eða móðirin
tilheyrir ekki sama einkaheimili)

10 Kyn Allir
1 Karl
2 Kona

11/14 Fæðingarár Allir
Fjórir tölustafir fyrir fæðingarárið eru færðir inn

15 Fæðingardagur með hliðsjón af lokum viðmiðunartímabils Allir
1 Fæðingardagur einstaklings er á tímabilinu 1. janúar til loka

viðmiðunarvikunnar
2 Fæðingardagur einstaklings er eftir lok viðmiðunarvikunnar

16 Hjúskaparstaða Allir
1 Einhleyp/-hleypur
2 Gift/-ur
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Dálkur Kóði Lýsing Sía/athugasemdir
3 Ekkja/Ekkill
4 Fráskilin/-skilin eða skilin/skilinnn að borði og sæng

Eyða Ekkert svar
17/18 Ríkisfang Allir

Fyrir kóðun, sjá IV. Viðauka
19/20 Búsetutími í árum í þessu aðildarríki Allir

00 Fædd/-ur í þessu aðildarríki
01-10 Árafjöldi sem einstaklingur hefur dvalist í aðildarríkinu (1 til 10

ár)
11 Dvalist í aðildarríkinu lengur en 10 ár

Eyða Ekkert svar
21/22 Fæðingarland Dálkur 19/20 ^  00

Fyrir kóðun, sjá IV. viðauka
99 Á ekki við (dálkur 19/20 = 00)

Eyða Ekkert svar
23 Astæða fyrir þátttöku í könnuninni Allir sem eru 15 ára og eldri

1 Bein þátttaka
2 Þátttaka vegna annars heimilismanns
9 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

Eyða Ekkert svar
ATVINNUSTAÐA

24 Atvinnustaða í viðmiðunarviku Allir sem eru 15 ára og eldri
1 Stundaði einhverja launaða vinnu eða aðra tekjuskapandi vinnu í

viðmiðunarvikunni — í eina klukkustund eða meira (þar með taldir
einstaklingar sem vinna við fyrirtæki eigin fjölskyldu, þó ekki þeir
sem fá kvaðningu um að gegna lögboðinni herskyldu eða samfél-
agsþjónustu)

2 Var ekki í vinnu en gegndi starfi eða rak fyrirtæki sem
einstaklingurinn var fjarverandi frá í viðmiðunarvikunni (þar með
taldir einstaklingar sem vinna við fyrirtæki eigin fjölskyldu, þó
ekki þeir sem fengu kvaðningu um að gegna lögboðinni herskyldu
eða samfélagsþjónustu)

3 Var ekki að vinna vegna þess að viðkomandi hafði verið látinn fara
4 Fékk kvaðningu um að gegna lögboðinni herskyldu eða

samfélagsþjónustu
5 Aðrir (15 ára eða eldri) sem ekki unnu, voru í starfi eða ráku

fyrirtæki í viðmiðunarvikunni
9 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

25 Astæða fyrir því að hafa ekki stundað vinnu þrátt fyrir að vera Dálkur 24 = 2
í starfi

0 Slæmt veður
1 Minni vinna af tækni- og efnahagslegum ástæðum
2 Vinnudeilur
3 Skólamenntun eða þjálfun
4 Eigin veikindi, meiðsli eða tímabundin fötlun
5 Barnsburðarleyfi, foreldraorlof
6 Frí
7 Yfirvinna tekin út í fríi (sem uppsöfnuð yfirvinna eða liður í

samningi þar sem vinnustundir eru ákveðnar á ársgrundvelli)
8 Aðrar ástæður (t.d. persónulegar ástæður eða fjölskylduaðstæður)
9 Á ekki við (dálkur 24 = 1, 3-5, 9)
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Dálkur Kóði Lýsing Sía/athugasemdir
EINKENNI A AÐALSTARFI

26
1
2
3
4 
9

Eyða

Starfsheiti
Sjálfstætt starfandi einstaklingur með launþega 
Sjálfstætt starfandi einstaklingur án launþega 
Launþegi
Einstaklingur sem vinnur við fyrirtæki eigin fjölskyldu 
Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)
Ekkert svar

Dálkur 24 = 1, 2

27/29

000
Eyða

Atvinnugrein starfstöðvar
Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk., með 
tveggja eða ef hægt er þriggja tölustafa kóða
Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)
Ekkert svar

Dálkur 24 = 1, 2

30/33

9999
Eyða

Starf
Alþjóðleg starfsgreinaflokkunin frá 1988 (ISCO-88 (COM)) með 
þriggja eða ef hægt er fjögurra tölustafa kóða
Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)
Ekkert svar

Dálkur 24 = 1, 2

34/35
01-10

11
12
13
14
15 
99

Eyða

Fjöldi einstaklinga sem vinnur í starfsstöð
Nákvæmur fjöldi einstaklinga ef hann er frá 1 til 10
11 til 19 einstaklingar
20 til 49 einstaklingar
50 einstaklingar eða meira
Ekki vitað en færri en 11 einstaklingar
Ekki vitað en fleiri en 10 einstaklingar
Á ekki við (dálkur 26 = 2, 9)
Ekkert svar

Dálkur 24 = 1, 3, 4, eyða

36/37

99
Eyða

Land vinnustaðar
Fyrir kóðun, sjá IV. viðauka 
Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9) 
Ekkert svar

Dálkur 24 = 1, 2

38/39

99
Eyða

Landsvæði vinnustaðar
Flokkun hagskýrslusvæða 2 
Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9) 
Ekkert svar

Dálkur 24 = 1, 2

40/43

9999
Eyða

Ar þegar einstaklingur hóf störf hjá núverandi vinnuveitanda 
eða varð sjálfstætt starfandi
Færið inn fjóra tölustafi fyrir viðkomandi ár
Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)
Ekkert svar

Dálkur 24 = 1, 2

44/45

01-12
99

Eyða

Mánuður þegar einstaklingur hóf störf hjá núverandi 
vinnuveitanda eða varð sjálfstætt starfandi

Færið inn númer viðkomandi mánaðar
Á ekki við (dálkur 40/43 = 9999, eyða eða dálkur 164/167 — 
dálkur 40/43 > 2)
Ekkert svar

Dálkur 40/43 ^  9999, eyða og 
dálkur 164/167 — dálkur 40/43 < 
= 2
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Dálkur Kóði Lýsing Sía/athugasemdir
46 Hvort unnið er í fullu starfi eða hlutastarfi Dálkur 24 = 1, 2

1 Fullt starf
Hlutastarf sem var tekið

2 — vegna náms eða starfsþjálfunar
3 — vegna eigin veikinda eða fötlunar
4 — vegna þess að einstaklingur fékk ekki fullt starf
5 — vegna þess að einstaklingur vildi ekki fullt starf
6 — af öðrum ástæðum
7 Einstaklingur í hlutastarfi en gefur ekki upp ástæðu
8 Gætir barna eða óvinnufærra fullorðinna einstaklinga
9 Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)

Eyða Ekkert svar
47 Hvort um fast starf er að ræða Dálkur 26 = 3

1 Einstaklingur er í föstu starfi eða með verksamning til ótiltekins
tíma:
Einstaklingur er með tímabundinn starfssamning vegna þess að:

2 — samningurinn tekur til þjálfunartíma (fyrir lærlinga, nema,
aðstoðarmanna við rannsóknir o.s.frv.)

3 — einstaklingurinn fann ekki fast starf
4 — einstaklingurinn vildi ekki fast starf
5 — engin ástæða gefin
6 — samningur vegna reynslutíma
9 Á ekki við (dálkur 26 = 1, 2, 4, 9, eyða)

Eyða Ekkert svar
48 Heildarlengd tímabundins starfssamnings Dálkur 47 = 2-6

1 Minna en einn mánuður

2 einn til þrír mánuðir
3 fjórir til sex mánuðir
4 sjö til tólf mánuðir
5 13 til 18 mánuðir
6 19 til 24 mánuðir
7 25 til 36 mánuðir
8 Meira en þrjú ár
9 Á ekki við (dálkur 47 = 1, 9, eyða)

Eyða Ekkert svar
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Dálkur Kóði Lýsing Sía/athugasemdir
FJÖLDI VINNUSTUNDA

49/50 Ekki er hæ gt að gefa upp vanalegar vinnustundir vegna þess Dálkur 24 = 1,2
að þæ r eru  töluvert breytilegar eftir vikum og mánuðum

00 Ekki er hægt að gefa upp vanalegan fjölda vinnustunda vegna þess
að hann eru töluvert breytilegur eftir vikum og mánuðum

01-98 Fjöldi vinnustunda vanalega unnar í aðalstarfi
99 Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)

Eyða Ekkert svar
51/52 Raunverulegur fjöldi vinnustunda í viðmiðunarviku Dálkur 24 = 1,2

00 Einstaklingur í starfi eða eigin atvinnurekstri sem ekkert hefur
unnið í aðalstarfi í viðmiðunarvikunni (dálkur 24 = 2)

01-98 Raunverulegur fjöldi vinnustunda í aðalstarfi í viðmiðunarviku
99 Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)

Eyða Ekkert svar
53/54 Aðalástæða þess að raunverulegur fjöldi vinnustunda í Dálkur 49/50 = 00-98 & Dálkur

viðm iðunarviku er annar en vanalegur fjöldi vinnustunda 51/ 52 = 01-98
einstaklingsins
Einstaklingur hefur unnið meira en vanalega vegna

01 — breytilegra vinnustunda (t.d. sveigjanlegs vinnutíma)
16 — yfirvinnu
02 — annarra ástæðna

Einstaklingur hefur unnið minna en vanalega vegna:
03 — slæms veðurs
04 — minni vinnu af tækni- eða efnahagslegum ástæðum
05 — vinnudeilna
06 — menntunar eða þjálfunar
07 — breytilegra vinnustunda (t.d. sveigjanlegs vinnutíma)
08 — eigin veikinda, meiðsla eða tímabundinnar fötlunar
09 — barnsburðarleyfis eða foreldraorlofs
10 — sérstaks leyfis af persónulegum ástæðum eða vegna fjölskyldu-

aðstæðna
11 — árlegra frídaga
12 — almennra frídaga
13 — byrjunar/breytingar á starfi í viðmiðunarviku
14 — starfsloka án þess að byrjað sé í nýju starfi í viðmiðunarviku
15 — annarra ástæðna
97 Einstaklingur sem hefur unnið vanalegan fjölda vinnustunda í

viðmiðunarvikunni (dálkur 49/50 = dálkur 51/52 = 01-98)
98 Einstaklingur sem vinnur mjög breytilegar vinnustundir eftir

vikum eða mánuðum og gaf ekki ástæðu fyrir mismun milli
raunverulegs fjölda vinnustunda og vanalegra vinnustunda (dálkur
49/50 = 00 & dálkur 53/54 + 01-16)
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Dálkur Kóði Lýsing Sía/athugasemdir
99 Á ekki við (dálkur 24 = 2-5, 9 eða dálkur 49/50 = eyða eða dálkur

51/52 = eyða)
Eyða Ekkert svar

55 Hvort óskað er eftir að vinna yfirleitt meira en núverandi Dálkur 24 = 1 eða dálkur 24 = 2 &
stundafjölda (00 < dálkur 49/50 < 40 eða dálkur

46 = 2-7)
0 — nei
1 — já, í aukastarfi
2 — já, í starfi með fleiri vinnustundum en í núverandi starfi
3 — já, en aðeins í núverandi starfi
4 — já, með einhverjum ofangreindum hætti
9 Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9 eða ((dálkur 49/50 = 00 eða 40 < =

dálkur 49/50 < = 98) og dálkur 46 = 1))
Eyða Ekkert svar

56/57 Heildarfjöldi vinnustunda sem einstaklingur vildi vinna Dálkur 24 = 1 eða dálkur 24 = 2

01-98 Heildarfjöldi vinnustunda sem óskað er eftir
99 Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)

Eyða Ekkert svar
58 Hvort unnið er heima Dálkur 24 = 1 eða dálkur 24 = 2

1 Einstaklingur vinnur vanalega heima
2 Einstaklingur vinnur stundum heima
3 Einstaklingur vinnur aldrei heima
9 Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)

Eyða Ekkert svar
59 Hvort leitað er að annarri vinnu og ástæður þess Dálkur 24 = 1 eða dálkur 24 = 2

0 Einstaklingur er ekki að leita að öðru starfi
Einstaklingur er að leita að öðru starfi vegna

1 — hættu á eða vissu um að missa núverandi starf eða honum verði
sagt upp

2 — þess að litið er á núverandi starf sem bráðabirgðastarf
3 — þess að hann leitar að aukavinnu til viðbótar þeim vinnu

stundum sem hann vinnur í núverandi starfi
7 — þess að hann leitar að starfi með fleiri vinnustundum en eru í

núverandi starfi
8 — þess að hann leitar að starfi með færri vinnustundum en eru í

núverandi starfi (dálkur 55 = 0)
4 — þess að hann vill betri starfskjör (t.d. laun, vinnu- eða

ferðatíma, gæði vinnu)
5 — annarra ástæðna
6 Einstaklingur leitar að öðru starfi en gefur ekki ástæðu
9 Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)

Eyða Ekkert svar
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Dálkur Kóði Lýsing Sía/athugasemdir
ANNAÐ STARF

60 Hvort um er að ræða fleiri en eitt starf eða starfsemi Dálkur 24 = 1 eða dálkur 24 = 2
1 Einstaklingur stundaði einungis eitt starf eða starfsemi í

viðmiðunarvikunni
2 Einstaklingur stundaði meira en eitt starf eða starfsemi í

viðmiðunarvikunni (ekki vegna þess að hann skipti um starf eða
starfsemi)

9 Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)
Eyða Ekkert svar

61 Starfsheiti (í öðru starfi) Dálkur 60 = 2
1 Sjálfstætt starfandi einstaklingur með launþega
2 Sjálfstætt starfandi einstaklingur án launþega
3 Launþegi

4 Einstaklingur sem vinnur við fyrirtæki eigin fjölskyldu
9 Á ekki við (dálkur 60 = 1, 9 eyða)

Eyða Ekkert svar
62/63 Raunverulegur fjöldi vinnustunda í öðru starfi í viðmiðunar- Dálkur 60 = 2

vikunni
Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk.

00 Á ekki við (dálkur 60 = 1, 9, eyða)
Eyða Ekkert svar

64/65 Raunverulegur fjöldi vinnustunda í öðru starfi í viðmiðunar- Dálkur 60 = 2
vikunni

00 Einstaklingur hefur ekki unnið í öðru starfi í viðmiðunarvikunni

01-98 Raunverulegur fjöldi vinnustunda í öðru starfi í viðmiðunarvikunni
99 Á ekki við (dálkur 60 = 1, 9, eyða)

Eyða Ekkert svar
FYRRI STARFSREYNSLA ATVINNULAUSRA EINSTAKLINGA

66 Fyrri starfsreynsla Dálkur 24 = 3-5
0 Einstaklingur hefur aldrei verið í starfi (eingöngu íhlaupavinna,

svo sem í leyfum, lögboðin herskylda eða samfélagsþjónusta telst
ekki atvinna)

1 Einstaklingur hefur verið í starfi (eingöngu íhlaupavinna, svo sem í
leyfum, lögboðin herskylda eða samfélagsþjónusta telst ekki
atvinna)

9 Á ekki við (dálkur 24 = 1, 2, 9)
Eyða Ekkert svar
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Dálkur Kóði Lýsing Sía/athugasemdir
67/70

71/72

73

74

75/76

77/79

9999
Eyða

01-12
99

Eyða

Eyða

1
2
3
4 
9

Eyða

00

Eyða

999

Eyða

Ár þegar síðast var unnið
Færið inn fjóra tölustafi fyrir árið þegar síðast var unnið 
Á ekki við (dálkur 66 = 0, 9, eyða)
Ekkert svar
Mánuður þegar síðast var unnið

Færið inn töluna fyrir mánuðinn þegar síðast var unnið
Á ekki við (dálkur 67/70 = 9999, eyða eða dálkur 164/167 — 
dálkur 67/70 > 2)
Ekkert svar
Aðalástæða þess að síðasta starfi var hætt

Einstaklingi vikið úr starfi eða sagt upp vegna þess að ekki var 
þörf fyrir hann
Tímabundnu starfi lokið
Persónulegar ástæður eða fjölskylduaðstæður

Eigin veikindi eða fötlun
Menntun eða þjálfun
Starfslok fyrr en venjulegt telst
Starfslok á venjulegum tíma
Lögboðin herskylda eða samfélagsþjónusta
Aðrar ástæður
Á ekki við (dálkur 66 = 0,9, eyða eða dálkur 66 = 1 og hefur ekki 
verið í vinnu síðastliðin átta ár)
Ekkert svar
Starfsheiti í fyrra starfi

Sjálfstætt starfandi einstaklingur með launþega 
Sjálfstætt starfandi einstaklingur án launþega 
Launþegi
Einstaklingur sem vinnur við fyrirtæki eigin fjölskyldu
Á ekki við (dálkur 66 = 0,9, eyða eða dálkur 66 = 1 og hefur ekki 
verið í vinnu síðastliðin átta ár)
Ekkert svar
Atvinnugrein starfsstöðvar þar sem einstaklingur vann síðast

Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk.
Á ekki við (dálkur 66 = 0,9, eyða eða dálkur 66 = 1 og hefur ekki 
verið í vinnu síðastliðin ár)
Ekkert svar
Starf þar sem síðast var unnið

Alþjóðlega starfsgreinaflokkunin frá 1988
Á ekki við (dálkur 66 = 0,9, eyða eða dálkur 66 = 1 og hefur ekki 
verið í vinnu síðastliðin átta ár)
Ekkert svar

Dálkur 66 = 1

Dálkur 67/70 = eyða og dálkur 
164/167 — dálkur 67/70 < = 2

Dálkur 66 = 1 og dálkur 164/167 
— dálkur 67/70 < 8

Dálkur 66 = 1 og dálkur 164/167 
— dálkur 67/70 < 8

Dálkur 66 = 1 og dálkur 164/167 
— dálkur 67/70 < 8

Dálkur 66 = 1 og dálkur 164/167 
— dálkur 67/70 < 8

0

9
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ATVINNULEIT

80/81 Atvinnuleit á undanförnum fjórum vikum Dálkur 24 = 3-5
01 Einstaklingur er að leita að vinnu

Einstaklingur hefur þegar fundið starf sem hefst síðar
11 — innan þriggja mánaða í mesta lagi

12 — eftir meira en þrjá mánuði
Einstaklingur er ekki að leita að vinnu:

03 — vegna þess að hann bíður þess að vera kallaður aftur til vinnu
(einstaklingur sem hefur verið látinn fara)

04 — vegna eigin veikinda eða fötlunar
05 — af persónulegum ástæðum eða vegna fjölskylduaðstæðna

06 — vegna menntunar eða þjálfunar
07 — vegna starfsloka
08 — vegna þess að hann heldur að enga vinnu sé að fá
09 — af öðrum ástæðum
10 — engin ástæða gefin
99 Á ekki við (dálkur 24 = 1, 2 eða 9)

82 Tegund vinnu sem leitað er að Dálkur 80/81 = 01, 11, 12 eða
dálkur 59 = 1-8

Starf sem leitað er að (fyrir 80/81 = 11, 12 starf fundið):
1 sem sjálfstætt starfandi einstaklingur

sem launþegi:
2 — og aðeins er leitað að fullu starfi (eða búið er að finna það)
3 — og leitað er að fullu starfi en ef það fæst ekki kemur hlutastarf

til greina

4 — og leitað er að hlutastarfi en ef það fæst ekki kemur fullt starf
til greina

5 — og aðeins er leitað að hlutastarfi (eða búið er að finna það)
6 — og einstaklingur tók ekki fram hvort hann leitaði að fullu starfi

eða hlutastarfi (eða hvort búið væri að finna það)
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-10 eða dálkur 59

= 0, eyða)
Eyða Ekkert svar

83 Hve lengi atvinnuleit hefur staðið Dálkur 80/81 = 01, 11 eða dálkur

-8=95

0 leit ekki hafin
1 minna en einn mánuð
2 einn til tvo mánuði
3 þrjá til fimm mánuði
4 sex til 11 mánuði
5 12 til 17 mánuði
6 18 til 23 mánuði
7 24 til 47 mánuði
8 fjögur ár eða lengur
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9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-10, 12 eða

dálkur 59 = 0, eyða)
Eyða Ekkert svar

AÐFERÐIR VIÐ AÐ LEITA AÐ ÖÐRU STARFI Á UNDANFÖRNUM
FJÓRUM VIKUM (:)

84 Samband var haft við opinbera atvinnumiðlun til að leita að Dálkur 80/81 = 01 eða dálkur 59 =
vinnu 1-8

0 Nei
1 Já
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-12 eða dálkur 59

= 0, eyða)
85 Samband var haft við einkarekna ráðningarstofu til að leita að Dálkur 80/81 = 01 eða dálkur 59 =

vinnu 1-8
0 Nei
1 Já
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-12 eða dálkur 59

= 0, eyða)
86 Sótt um beint hjá vinnuveitenda Dálkur 80/81 = 01 eða dálkur 59 =

1-8
0 Nei
1 Já
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-12 eða dálkur 59

= 0, eyða)
87 Spurst fyrir meðal vina, ættingja, stéttarfélaga o.s.frv. Dálkur 80/81 = 01 eða dálkur 59 =

1-8
0 Nei
1 Já
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-12 eða dálkur 59

= 0, eyða)
88 Auglýsingar settar í dagblöð eða tímarit eða þeim svarað Dálkur 80/81 = 01 eða dálkur 59 =

1-8
0 Nei
1 Já
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-12 eða dálkur 59

= 0, eyða)
89 Auglýsingar í dagblöðum eða tímaritum skoðaðar Dálkur 80/81 = 01 eða dálkur 59 =

1,8
0 Nei
1 Já
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-12 eða dálkur 59

= 0, eyða)
90 Tók próf eða fór í atvinnuviðtal Dálkur 80/81 = 01 eða dálkur 59 =

1-8
0 Nei
1 Já
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-12 eða dálkur 59

= 0, eyða)
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91 Leitað að lóðum, húsnæði eða búnaði Dálkur 80/81 = 01 eða dálkur 59 =

1-8
0 Nei
1 Já
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-12 eða dálkur 59

= 0, eyða)
92 Grennslast fyrir um leyfi eða heimild fyrir fjármagni Dálkur 80/81 = 01 eða dálkur 59 =

1-8
0 Nei
1 Já
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-12 eða dálkur 59

= 0, eyða)
93 Beðið eftir niðurstöðum úr atvinnuumsókn Dálkur 80/81 = 01 eða dálkur 59 =

1-8
0 Nei
1 Já
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-12 eða dálkur 59

= 0, eyða)
94 Beðið eftir að opinber atvinnumiðlun hafi samband Dálkur 80/81 = 01-02 eða dálkur

-8=95

0 Nei
1 Já
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-12 eða dálkur 59

= 0, eyða)
95 Beðið eftir niðurstöðum úr samkeppni um ráðningu hjá hinu Dálkur 80/81 = 01-02 eða dálkur

opinbera 59 = 1-8
0 Nei
1 Já
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-12 eða dálkur

59 = 0, eyða)
96 Aðrar aðferðir sem eru notaðar Dálkur 80/81 = 01 eða dálkur 59 =

1-8
0 Nei
1 Já
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 80/81 = 03-12 eða dálkur 59

= 0, eyða)
97 Ahugi einstaklings, sem er ekki í atvinnuleit, á að vinna Dálkur 80/81 = 03-10

Einstaklingur er ekki að leita að vinnu:
1 — en hefur samt sem áður áhuga á að fá vinnu
2 — og hefur ekki áhuga á að vinna
9 Á ekki við (dálkur 80/81 = 01, 12, 99)

Eyða Ekkert svar
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98 Einstaklingur getur hafið störf innan tveggja vikna Dálkur 80/81 = 0,11 eða dálkur 97

= 1, eyða eða dálkur 55 = 1-4
Ef vinna finnst núna:

1 Einstaklingur getur hafið störf tafarlaust (innan tveggja vikna)
Einstaklingur getur ekki hafið störf (innan tveggja vikna):

2 — því að hann þarf að ljúka menntun eða þjálfun
3 — því að hann þarf að ljúka herskyldu eða samfélagsþjónustu
4 — því að hann getur ekki hætt í núverandi starfi innan tveggja

vikna vegna uppsagnarfrests
5 — af persónulegum ástæðum eða vegna fjölskylduaðstæðna (þar

með talið er barnsburðarleyfi)
6 — vegna eigin veikinda eða óvinnufærni
7 — af öðrum ástæðum
8 — engin ástæða gefin
9 Á ekki við (dálkur 24 = 9 eða dálkur 55 = 0, eyða eða dálkur 97 =

2)
99 Aðstæður rétt áður en einstaklingur hóf atvinnuleit (eða beið Dálkur 80/81 = 0,1, 11, 12

eftir að byrja í nýju starfi)
1 Einstaklingur var í vinnu (þar með taldir lærlingar og nemar)
2 Einstaklingur var í fullu námi (þó ekki lærlingar og nemar)
3 Einstaklingur fékk kvaðningu um að gegna lögboðinni herskyldu

eða samfélagsþjónustu
4 Einstaklingur sinnti heimili eða fjölskyldu
5 Annað (t.d. starfslok sökum aldurs)
9 Á ekki við (dálkur 80/81 = 03-10, 99)

Eyða Skráning hjá opinberri atvinnumiðlun
100 Skráning hjá opinberri atvinnumiðlun Allir sem eru 15 ára eða eldri

1 Einstaklingur er skráður hjá opinberri atvinnumiðlun og fær bætur
eða aðstoð

2 Einstaklingur er skráður hjá opinberri atvinnumiðlun en fær hvorki
bætur né aðstoð

3 Einstaklingur er ekki skráður hjá opinberri atvinnumiðlun en fær
bætur eða aðstoð

4 Einstaklingur er ekki skráður hjá opinberri atvinnumiðlun og fær
hvorki bætur né aðstoð

9 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)
Eyða Ekkert svar
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AÐALATVINNUSTAÐA

101 Aðalstaða Allir sem eru 15 ára eða eldri
1 Gegnir hvers konar starfi, þar með talin er ólaunuð vinna við

fyrirtæki eða eign eigin fjölskyldu, einnig nám á námssamningi
eða launuð starfsþjálfun o.s.frv.

2 Atvinnulaus
3 Nemandi, háskólanemi, í frekari þjálfun, ólaunuð starfsreynsla
4 Á eftirlaunum, hefur hætt störfum fyrr en venjulegt telst eða er

hættur atvinnustarfsemi
5 Varanlega fatlaður
6 Gegnir lögboðinni herskyldu
7 Heimavinnandi
8 Annar einstaklingur utan vinnuafls
9 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

Eyða Ekkert svar
MENNTUN OG ÞJÁLFUN

102 Menntun eða þjálfun sem viðkomandi hefur fengið á Allir sem eru 15 ára eða eldri
undanförnum fjórum vikum

0 Hlaut enga menntun eða þjálfun
1 Hlaut einhverja menntun eða þjálfun
9 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

Eyða Ekkert svar
103 Tegund kennslu Dálkur 102 = 1

1 Kennsla í skóla
2 Kennsla á vinnustað (án viðbótarkennslu í skólum, þar með taldar

ráðstefnur, málstofur, verkleg námskeið)
3 Kennsla sem sameinar starfsreynslu og viðbótarkennslu í skólum

(þar með talið hvers kyns tvíþætt starfsmenntakerfi (dual system)
eða vettvangstengt nám (sandwich courses)

4 Annars konar kennsla
9 Á ekki við (dálkur 02 = 0, 9, eyða)

Eyða Ekkert svar
104 Stig menntunar eða þjálfunar Dálkur 102 = 1

Almenn menntun
1 Grunnskólastig (1.-2. flokkur í alþjóðlegu menntunarflokkuninni

(ISCED))
2 Framhaldsskólastig eða menntun eftir framhaldsskólastig sem er

ekki á háskólastigi (3.-4 flokkur í alþjóðlegu menntunar-
flokkuninni)
Undirbúningur fyrir starfsmenntun, starfsmenntun eða -þjálfun

4 Unglingastig (2. flokkur í alþjóðlegu menntunarflokkuninni)
Framhaldsskólastig eða menntun eftir framhaldsskólastig sem er
ekki á háskólastigi
(3.-4. flokkur í alþjóðlegu menntunarflokkuninni)
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Menntun á háskólastigi

5 Flokkur 5a í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
6 Flokkur 5b í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
7 6. flokkur í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
8 Þjálfun sem fellur ekki undir alþjóðlegu menntunarflokkunina

(t.d.: tungumálanámskeið, tölvunámskeið, málstofur ...)
9 Á ekki við (dálkur 102 = 0, 9, eyða)

Eyða Ekkert svar
105 Tilgangur með þessari menntun og þjálfun Dálkur 102 = 1

1 Grunnmenntun eða -þjálfun sem miðar að því að öðlast hæfni til
ákveðins starfs (nema vegna sérstakra atvinnuráðstafana)

2 Áframhaldandi starfsþjálfun (nema vegna sérstakra atvinnuráð-
stafana)

5 Þjálfun vegna sérstakra atvinnuráðstafana
6 Almennur áhugi
9 Á ekki við (dálkur 102 = 0, 9, eyða)

Eyða Ekkert svar
106 Samanlögð tímalengd menntunar og þjálfunar Dálkur 102 = 1 og dálkur 103 = 1,

2, 3 eyða
1 Styttra en ein vika
2 Ein vika eða meira en minna en mánuður
3 Einn mánuður eða meira en minna en þrír mánuðir
4 Þrír mánuðir eða meira en minna en sex mánuðir
5 Sex mánuðir eða meira en minna en ár
6 Eitt ár eða meira en minna en tvö ár
7 Tvö ár eða lengur
8 Engin ákveðin lengd
9 Á ekki við (dálkur 102 = 0, 9, eyða eða dálkur 103 = 4)

Eyða Ekkert svar
107/108 Vanalegur fjöldi þjálfunarstunda á viku Dálkur 102 = 1 og dálkur 103 = 1,

2, 3, eyða
01-98 Fjöldi stunda

99 Á ekki við (dálkur 102 = 0, 9, eyða eða dálkur 103 = 4)
Eyða Ekkert svar

109/110 Hæsta stig menntunar eða starfsþjálfunar sem viðkomandi Allir sem eru 15 ára eða eldri
hefur lokið

01 1. flokkur í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
02 2. flokkur í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
11 3. flokkur í alþjóðlegu menntunarflokkuninni (án þess að hægt sé

að greina á milli a, b eða c)
03 Flokkur 3c í alþjóðlegu menntunarflokkuninni (styttra en þrjú ár)
04 3. flokkur í alþjóðlegu menntunarflokkuninni (þrjú ár eða meira)
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13 Flokkur 3b í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
14 Flokkur 3a í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
15 4. flokkur í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
08 Flokkur 5b í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
09 Flokkur 5a í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
10 6. flokkur í alþjóðlegu menntunarflokkuninni
99 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

Eyða Ekkert svar
111 Hefur lokið starfsm enntun (ekki á háskólastigi) (lágmarkstími: Allir sem eru 15 ára eða eldri

sex m ánuðir)

1 Já — kennslustundir í skóla
2 Já — kennsla á vinnustað (án viðbótarkennslu í skóla)
3 Já — kennsla sem felur í sér bæði starfsreynslu og viðbótarkennslu

í skólum (þar með talið tvíþætt starfsmenntakerfi (dual system) eða
vettvangstengt nám (sandwich courses)

4 Já — tegund óþekkt
5 Nei
9 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

Eyða Ekkert svar
112/115 Árið þegar hæ sta stigi m enntunar og þjálfunar var lokið Allir sem eru 15 ára eða eldri

Færið inn árið þegar hæsta stigi menntunar og þjálfunar var lokið
9999 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)
Eyða Ekkert svar

AÐSTÆÐUR EINU ÁRI FYRIR KÖNNUNINA
116 Aðstæður hvað varðar starfsemi einu ári fyrir könnunina Allir sem eru 15 ára eða eldri

1 Gegnir hvers konar starfi, þar með talin er ólaunuð vinna við
fyrirtæki eða eign eigin fjölskyldu, einnig nám á námssamningi
eða launuð starfsþjálfun o.s.frv.

2 Atvinnulaus
3 Nemandi, háskólanemi, í frekari þjálfun, ólaunuð starfsreynsla
4 Á eftirlaunum, hefur hætt störfum fyrr en eðlilegt telst eða er

hættur atvinnustarfsemi
5 Varanlega fatlaður
6 Gegnir lögboðinni herskyldu
7 Heimavinnandi
8 Annar einstaklingur utan vinnuafls
9 Á ekki við (barn yngra en 15 ára)

Eyða Ekkert svar
117 Starfsheiti einu ári fyrir könnunina Dálkur 116 = 1

1 Sjálfstætt starfandi einstaklingur án launþega
2 Sjálfstætt starfandi einstaklingur án launþega



28.2.2002 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB Nr. 12/295

Dálkur Kóði Lýsing Sía/athugasemdir
3
4 
9

Eyða

Launþegi
Einstaklingur sem vinnur við fyrirtæki eigin fjölskyldu 
Á ekki við (dálkur 116 = 2-9 eyða)
Ekkert svar

118/119

00
Eyða

Atvinnugrein starfsstöðvar þar sem einstaklingur vann einu 
ári fyrir könnunina
Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. endursk.
Á ekki við (dálkur 116 = 2-9 eyða)
Ekkert svar

Dálkur 116 = 1

120/121

99
Eyða

Búsetuland einu ári fyrir könnunina
Fyrir kóðun, sjá IV. viðauka 
Á ekki við (barn yngra en eins árs) 
Ekkert svar

Allir

122/123

99

Eyða

Búsetuland (innan aðildarríkis) einu ári fyrir könnunina

Flokkun hagskýrslusvæða 2
Á ekki við (einstaklingur sem hefur skipt um búsetuland eða barn 
yngra en eins árs)
Ekkert svar
TEKJUR

Allir

124/131
00000000
99999998

99999999
Eyða

Mánaðarlaun fyrir aðalstarf (útborguð laun)
Átta tölustafir fyrir mánaðarlaun fyrir aðalstarf (útborguð laun, þar 
með taldar aukagreiðslur sem eru greiddar mánaðarlega (í 
gjaldmiðli aðildarríkis)
Á ekki við (dálkur 26 # 3)
Ekkert svar

Dálkur 26 = 3

132/139
00000000 -

999999998
Eyða

Viðbótargreiðslur fyrir aðalstarf
Átta tölustafir fyrir viðbótargreiðslur fyrir aðalstarf (heildarfjárhæð 
á ári nettó) sem eru ekki greiddar mánaðarlega (í gjaldmiðli 
aðildarríkis)
Á ekki við (dálkur 26 # 3)
Ekkert svar

Dálkur 26 = 3

140/147
00000000 -
99999998
99999999 

Eyða

Atvinnuleysisbætur
Átta tölustafir fyrir mótteknar mánaðarlegar atvinnuleysisbætur 
(í gjaldmiðli aðildarríkis)
Á ekki við (dálkur 100 # 1,3)
Ekkert svar

Dálkur 100 = 1, 3

148/155
000000000 -

99999998

99999999 
Eyða

Viðbótargreiðslur atvinnuleysisbóta
Átta tölustafir fyrir viðbótargreiðslur atvinnuleysisbóta (heildar- 
fjárhæð á ári nettó) sem eru ekki greiddar mánaðarlega, t.d. biðlaun 
og aðrar óreglulegar greiðslur eða eingreiðslur (í gjaldmiðli 
aðildarríkis)
Á ekki við (dálkur 100 # 1,3)
Ekkert svar

Dálkur 100 = 1, 3
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156/163

00000000 - 
99999998

999999999
Eyða

Bætur vegna veikinda, fötlunar eða örorku
Átta tölustafir fyrir mótteknar greiðslur vegna veikinda, fötlunar 
eða örorku (í gjaldmiðli aðildarríkis)
Á ekki við (dálkur 26 # 3)
Ekkert svar
TÆKNILEG ATRIÐI SEM TENGJAST VIÐTALINU

Dálkur 26 = 3

164/167 Könnunarár
Síðustu fjórir tölustafir fyrir árið

Allir

168/169 Viðmiðunarvika
Númer vikunnar frá mánudegi til sunnudags

Allir

170/171 Viðtalsvika
Númer vikunnar frá mánudegi til sunnudags

Allir

172/173 Aðildarríki
Fyrir kóðun, sjá IV. viðauka

Allir

174/175 Landsvæði þar sem heimilið er
Flokkun hagskýrslusvæða 2

Allir

176
1
2
3

Tegund þéttbýlis
Þéttbýlt svæði 
Milliþéttbýlt svæði 
Strjálbýlt svæði

Allir

177/182 Raðnúmer heimilis
Raðnúmerum er úthlutað af hagstofum aðildarríkjanna og eru þau 
sömu í öllum bylgjum.
Skrár sem eiga við ólíka heimilismeðlimi hafa sama raðnúmer

Allir

183
1

2

3

4

Heimilisgerð
Einstaklingur sem býr á einkaheimili (eða hefur fast aðsetur á 
hóteli) og gerð er könnun á á viðkomandi einkaheimili
Einstaklingur sem býr á stofnun og gerð er könnun á í viðkomandi 
stofnun
Einstaklingur sem býr á stofnun og gerð er könnun á á viðkomandi 
heimili
Einstaklingur sem býr á öðru einkaheimili á yfirráðasvæði 
aðildarríkisins en gerð er könnun á á viðkomandi upprunaheimili

Allir

184
1
2
3
4
5

6 
7 
9

Eyða

Gerð stofnunar
Menntastofnun
Sjúkrahús
Önnur velferðarstofnun
Trúarleg stofnun (sem er ekki meðtalin í 1-3)
Gistiheimi fyrir starfsmenn, gistiaðstaða fyrir verkamenn á 
byggingasvæðum, stúdentaíbúðir, stúdentagarðar o.s.frv.
Herbúðir
Annað (t.d. fangelsi)
Á ekki við (dálkur 183 = 1, 4)
Ekkert svar

Dálkur 183 = 2, 3

185/190
0000-9999

00-99

Árlegur vægisstuðull
I dálkum 185 til 188 eru heilar tölur 
I dálkum 189-190 eru aukastafir

Allir
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Dálkur Kóði Lýsing Sía/athugasemdir
191/196 Ársfjórðungslegur vægisstuðull Allir

0000-9999 I dálkum 191-193 eru heilar tölur
00-99 I dálkum 195-196 eru aukastafir

197/202 Ársfjórðungslegur vægisstuðull úrtaksins fyrir heimilisbreytur
í úrtaki fyrir einstaklinga

0000-9999 I dálkum 197-200 eru heilar tölur
00-99 I dálkum 201 -202 eru aukastafir

203 Raðnúmer könnunarbylgjunnar Allir
1-8 Raðnúmer bylgjunnar

ÓHEFÐBUNDIN VINNA
204 Vaktavinna Dálkur 26 = 3

1 Einstaklingur vinnur á vöktum
3 Einstaklingur vinnur aldrei vaktavinnu
9 Á ekki við (dálkur 26 # 3)

Eyða Ekkert svar
205 Kvöldvinna Dálkur 24 = 1 eða dálkur 24 =2

1 Einstaklingur vinnur vanalega á kvöldin
2 Einstaklingur vinnur stundum á kvöldin
3 Einstaklingur vinnur aldrei á kvöldin
9 Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)

Eyða Ekkert svar
206 Næturvinna Dálkur 24 = 1 eða dálkur 24 = 2

1 Einstaklingur vinnur vanalega á næturnar
2 Einstaklingur vinnur stundum á næturnar
3 Einstaklingur vinnur aldrei á næturnar
9 Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)

Eyða Ekkert svar
207 Vinna á laugardögum Dálkur 24 = 1 eða dálkur 24 = 2

1 Einstaklingur vinnur vanalega á laugardögum
2 Einstaklingur vinnur stundum á laugardögum
3 Einstaklingur vinnur aldrei á laugardögum
9 Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)

Eyða Ekkert svar
208 Vinna á sunnudögum Dálkur 24 = 1 eða dálkur 24 = 2

1 Einstaklingur vinnur vanalega á sunnudögum
2 Einstaklingur vinnur stundum á sunnudögum
3 Einstaklingur vinnur aldrei á sunnudögum
9 Á ekki við (dálkur 24 = 3-5, 9)

Eyða Ekkert svar
(1) Viðmiðunartímabilið fyrir Spán verður lagað að töfum sem Vinnumálastofnun setti lög um.


