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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1981/2003

av 21. oktober 2003

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over 
inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til feltarbeid og framgangsmåter for beregning(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 
inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 
bokstav e), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en 
felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår, som 
omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og 
forløpsdata for inntekt og omfang og fordeling av 
fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og på EU-
plan.

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav e) i forordning (EF) 
nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige for å 
harmonisere metoder for og definisjoner av feltarbeid og 
framgangsmåtene for beregning.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Sider ved feltarbeidet, herunder husholdnings- og person-

identifikasjonsnumre, regler og retningslinjer for anvendelse 

av erstatning og framgangsmåtene for beregning, skal være 

som fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende.

2007/EØS/9/18

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2003.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 17.11.2003, s. 23, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 19.

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1.
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VEDLEGG

1.  DEFINISJONER

 For denne forordnings formål får følgende definisjoner anvendelse på forløpskomponenten i EU-SILC:

a) Opprinnelig utvalg: utvalget av husholdninger eller personer på det tidspunkt det velges ut for anvendelse i 
EU-SILC.

b) Utvalgspersoner: alle eller en del av husholdningsmedlemmene i det opprinnelige utvalget som er over en 
viss alder.

c) Aldersgrense for utvalgspersoner:

 I panelundersøkelser av fire års varighet skal denne aldersgrensen ikke overstige 14 år. I stater med panel-
undersøkelser av fire års varighet der det anvendes et utvalg av adresser eller husholdninger, skal alle hus-
holdningsmedlemmer som er 14 år eller eldre i det opprinnelige utvalget, være utvalgspersoner. I stater med 
panelundersøkelser av fire års varighet der det anvendes et utvalg av personer, skal det velges minst én slik 
person per husholdning.

 Den nedre aldersgrensen nevnt ovenfor skal settes lavere dersom panelundersøkelsen varer lenger. Dersom 
panelundersøkelsen varer i mer enn åtte år, skal medlemmer i alle aldre i det opprinnelige utvalget være 
utvalgspersoner, og barn født av utvalgskvinner i det tidsrommet moren er med i panelundersøkelsen, skal 
opptas som utvalgspersoner.

d) Utvalgshusholdning: en husholdning som omfatter minst én utvalgsperson. En utvalgshusholdning skal 
inngå i EU-SILC med sikte på innsamling eller utarbeiding av detaljerte opplysninger når den inneholder 
minst én utvalgsperson som er 16 år eller eldre.

e) Øvrige husholdningsmedlemmer (ikke utvalgspersoner): alle nåværende beboere i en utvalgshusholdning 
som ikke er definert som utvalgspersoner.

f) Nåværende husholdningsmedlemmer: medlemmer av husholdningen på tidspunktet for datainnsamlingen 
eller -utarbeidingen. Vilkårene for å klassifisere en person som et husholdningsmedlem er fastsatt i vedlegg I 
til kommisjonsforordning (EF) nr. 1980/2003(1) om definisjoner og ajourførte definisjoner.

g) Tidligere husholdningsmedlem: en person som ikke er et nåværende husholdningsmedlem, og som ikke ble 
registrert som medlem av denne husholdningen i den foregående runden, men som bodde i husholdningen i 
minst tre måneder i løpet av inntektsreferanseperioden.

h) Fullstendig husholdning:

 En utvalgshusholdning anses som fullstendig (hel) dersom den forblir én husholdning, uten å danne en ny 
husholdning og uten at husholdningen forsvinner, selv om det kan ha skjedd endringer i sammensetningen 
av den i forhold til den foregående runden på grunn av dødsfall, at medlemmer har flyttet ut eller at 
øvrige husholdningsmedlemmer har flyttet ut, at personer har flyttet inn eller at barn har blitt født i 
husholdningen.

i) Opprinnelig/utskilt husholdning:

 Utvalgshusholdning fra runde x anses som «utskilt» dersom utvalgspersonene fra runde x på tidspunktet 
for runde x+1 bor i mer enn én privat husholdning innenfor de nasjonale territorier som inngår i 
målpopulasjonen.

 Når det har skjedd en utskilling, skal én (og bare én) av husholdningene som er resultat av utskillingen, 
defineres som den «opprinnelige» husholdningen, mens en eller flere av de andre betegnes som «utskilte» 
husholdninger.

 Følgende tilnærmingsmåte skal anvendes for å skille mellom «opprinnelige» og «utskilte» husholdninger:

– dersom en utvalgsperson fra runde x fortsatt bor på samme adresse som i foregående runde, skal hans/
hennes husholdning defineres som den «opprinnelige» husholdningen. Alle utvalgspersoner som har 
flyttet ut skal danne en eller flere «utskilte» husholdninger,

(1) Se EUT L 298 av 17.11.2003, s. 1.
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– dersom ingen utvalgsperson bor på adressen fra foregående runde, skal husholdningen til den 
utvalgspersonen som hadde det laveste personlige nummeret i registeret i foregående runde, anses som 
den opprinnelige husholdningen. Dersom denne personen ikke lenger er i live eller ikke lenger bor i 
en privat husholdning på det nasjonale territoriet som inngår i målpopulasjonen, skal den opprinnelige 
husholdningen være husholdningen til utvalgspersonen med lavest personlig nummer.

j) Sammenslåing:

 Utvalgspersoner fra forskjellige utvalgshusholdninger fra den foregående runden slår seg sammen for å 
danne en ny husholdning.

For tverrsnitts- og forløpskomponenten i EU-SILC skal følgende definisjon få anvendelse:

k) Personlig nummer: det nummeret i «husholdningsregisteret» som tildeles en person første gang han/hun 
registreres som husholdningsmedlem. I tverrsnittskomponenten og i nye husholdninger i forløpskomponenten 
skal det tilsvare personens løpenummer i «husholdningsregisteret».

2.  IDENTIFIKASJONSNUMRE FOR PERSONER OG HUSHOLDNINGER

2.1.  Husholdningsidentifikasjonsnummer

1.  I tverrsnittskomponenten er husholdningens faste identifikasjonsnummer (ID) et løpenummer.

2.  I forløpskomponenten består husholdningens identifikasjonsnummer (ID) av husholdningsnummeret og 
utskillingsnummeret. Husholdningsnummeret er et løpenummer. Utskillingsnummeret for den første runden skal 
alltid være verdien «00».

Dersom husholdningen forblir fullstendig, skal den beholde husholdningsnummeret og utskillingsnummeret fra den 
ene runden til den neste.

Dersom det skjer en utskilling, skal den opprinnelige husholdningen beholde husholdningsnummeret og 
utskillingsnummeret fra den ene runden til den neste. De andre husholdningene, dvs. de utskilte husholdningene, 
skal beholde samme husholdningsnummer, men skal tildeles neste tilgjengelige unike utskillingsnummer i stigende 
rekkefølge.

Dersom to utvalgshusholdninger slås sammen, og den nye husholdningen fortsatt er på en tidligere adresse, skal den 
beholde husholdningsnummeret og utskillingsnummeret til husholdningen som var på denne adressen i den foregående 
runden. Dersom den nye husholdningen er på en ny adresse, skal husholdningsnummeret og utskillingsnummeret til 
husholdningen til den utvalgspersonen som nå har det laveste personlige nummeret i «husholdningsregisteret» brukes.

2.2.  Personidentifikasjonsnummer

1.  I tverrsnitts- og forløpskomponentene består personidentifikasjonsnummeret av husholdnings-ID og 
personlig nummer.

2.  I forløpskomponenten dannes det personlige nummeret for hver nye person i husholdningen ved at tallet 1 
legges til det høyeste personlige nummeret som er brukt i alle årene undersøkelsen har vart, og husholdnings-
ID.

3.  I forløpskomponenten skal husholdnings-ID være husholdningsidentifikasjonsnummeret til den husholdningen 
der personen først opptrer i panelundersøkelsen.

4.  I forløpskomponenten skal person-ID forbli det samme i hele tidsrommet personen inngår i undersøkelsen.

3.  OPPLYSNINGER SOM SKAL SAMLES INN

1.  I den opprinnelige husholdningen skal de fullstendige opplysninger som kreves om nåværende 
husholdningsmedlemmer, de grunnleggende opplysninger om tidligere husholdningsmedlemmer samt 
de grunnleggende opplysninger om husholdningsmedlemmer i foregående runde som ikke lenger er 
husholdningsmedlemmer, samles inn.

2.  I den utskilte husholdningen skal bare de fullstendige opplysninger som kreves om nåværende 
husholdningsmedlemmer, samles inn.

3.  De fullstendige opplysninger som kreves om nåværende husholdningsmedlemmer, de grunnleggende 
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opplysninger om tidligere husholdningsmedlemmer samt de grunnleggende opplysninger om 
husholdningsmedlemmer i foregående runde som ikke lenger er husholdningsmedlemmer, er fastsatt i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1983/2003(1) i listen over primærmålvariabler.

4.  Dersom en utvalgsperson inngår i undersøkelsen i mer enn ett år, skal det innhentes opplysninger om 
hvorvidt vedkommende person ble boende på samme adresse eller flyttet til en annen adresse fra det ene året 
til det neste.

4.  OPPGAVEGIVERE FOR HUSHOLDNINGSSPØRRESKJEMAET

1.  Intervjuopplysninger om hele husholdningen og alminnelige opplysninger om hvert husholdningsmedlem 
skal framlegges av (ett eller flere) medlemmer av husholdningen. Husholdningens oppgavegiver skal velges 
etter følgende prioriteringer:

– 1. prioritet: den person som er ansvarlig for boligen.

– 2. prioritet: det husholdningsmedlem som er 16 år eller eldre, og som er best egnet til å gi 
opplysningene.

2.  For den andre og påfølgende runder av forløpskomponenten i EU-SILC skal husholdningens oppgavegiver 
velges etter følgende prioritetsliste:

– 1. prioritet: husholdningens oppgavegiver i foregående runde.

– 2. prioritet: en «utvalgsperson» som er 16 år eller eldre, med prioritet for den person som er ansvarlig 
for boligen eller best egnet til å gi opplysningene.

– 3. prioritet: en «ikke-utvalgsperson» som er 16 år eller eldre.

5.  GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN

1.  Hver medlemsstat skal følge egnede framgangsmåter for å oppnå størst mulig svarprosent, i samsvar med 
sin egen «beste praksis». I en intervjuundersøkelse skal en husholdning eller person ringes opp minst tre 
ganger før henvendelsen anses som ubesvart, med mindre det foreligger avgjørende grunner til at dette ikke 
lar seg gjøre (for eksempel bestemt avvisning av å samarbeide, forhold som setter intervjuerens sikkerhet i 
fare osv.).

2.  EU-SILC skal bygge på utvelging og gjennomføring av et sannsynlighetsutvalg. I prinsippet skal de enheter 
som inngår i undersøkelsen være nøyaktig de samme enhetene som velges ut for formålet i samsvar med 
utvalgsplanen, dvs. at de ikke skal erstattes med andre enheter.

3.  Resultatene for hver husholdning og person som er valgt til utvalget, skal registreres, idet det skjelnes 
mellom i) enheter som oppfyller kriteriene, og som er undersøkt, ii) enheter som oppfyller kriteriene, 
men som ikke er undersøkt, iii) utvalgte enheter som ikke anses å oppfylle kriteriene for undersøkelsen 
og iv) enheter som ikke er undersøkt fordi det ikke kunne fastslås om kriteriene var oppfylt. Årsakene til 
at enheter som oppfyller kriteriene for undersøkelsen ikke er undersøkt, skal registreres og inndeles i det 
minste i hovedkategorier som manglende kontakt, avvisning og manglende evne til å svare (f.eks. på grunn 
av sykdom). Omstendigheter rundt enheter som ikke oppfyller kriteriene for undersøkelse, eller som det er 
knyttet usikkerhet til med hensyn til om kriteriene er oppfylt, skal også registreres.

4.  Bruk av stedfortredere skal holdes på et så lavt nivå som mulig for variablene for personlig inntekt og for 
eventuelle variabler som kreves for minst ett husholdningsmedlem som er 16 år eller eldre.

5.  I tverrsnittskomponenten og i det første året av hver panelundersøkelse i forløpskomponenten kan kontrollert 
erstatning tillates bare dersom svarprosenten faller under 60 % og en av følgende situasjoner oppstår:

– adressen er ikke kontaktet fordi den ikke er å finne eller ikke er tilgjengelig,

– adressen er kontaktet, men intervju er ikke gjennomført fordi husholdningen nekter å samarbeide, hele 
husholdningen er midlertidig fraværende eller husholdningen er ute av stand til å svare.

(1) Se EUT L 298 av 17.11.2003, s. 34.
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 Ingen erstatning skal tillates i den andre eller senere runder av en panelundersøkelse i forløpskomponenten.

 Det skal anvendes framgangsmåter som sikrer at erstatningsprosessen kontrolleres i størst mulig grad. Dette 
omfatter bruk av en plan som sikrer at erstattere velges ut på en slik måte at de med hensyn til viktige 
egenskaper er i nøye samsvar med enhetene som erstattes. Erstatning skal tillates bare etter at det er gjort 
en særlig innsats for å overbevise husholdninger som har nektet å samarbeide, og dersom det er gjort 
systematiske henvendelser til andre som ikke svarer. En husholdning skal ikke erstattes med en annen ikke-
utvalgshusholdning med samme adresse.

6.  UNDERSØKELSENS VARIGHET OG TIDSPUNKTER

1.  Tidsrommet mellom slutten av inntektsreferanseperioden og tidspunktet for intervjuet av den berørte 
oppgavegiver skal i den grad det er mulig være begrenset til åtte måneder. Dette gjelder både 
utvalgshusholdninger og utvalgspersoner, uavhengig av om den anvendte referanseperioden er fastsatt med 
kalenderdatoer for hele utvalget eller er en bevegelig referanseperiode fastsatt ut fra tidspunktet for intervjuet 
for den berørte husholdningen eller personen.

2.  Som et unntak fra nr. 1, og dersom inntektsvariablene hentes fra registre, skal tidsrommet mellom slutten 
av inntektsreferanseperioden og tidspunktet for intervjuet for gjeldende variabler være begrenset til 
12 måneder.

3.  Dersom alle data samles inn gjennom feltintervjuer og det brukes en fast inntektsreferanseperiode, skal 
samlet varighet av datainnsamlingen for utvalget i den grad det er mulig være begrenset til fire måneder.

4.  Dersom dataene samles inn gjennom feltintervjuer og det brukes en bevegelig inntektsreferanseperiode 
og feltarbeidet varer i mer enn tre måneder, skal samlet årlig utvalg fordeles tilnærmet likt mellom 
feltarbeidsmånedene. I dette tilfellet skal samlet varighet av feltarbeidet for tverrsnittskomponenten og hver 
runde av forløpskomponenten ikke overstige 12 måneder.

5.  For forløpskomponenten skal datainnsamlingen eller -utarbeidingen for en gitt enhet (husholdning eller 
person) mellom påfølgende runder være så nær 12 måneder som mulig.

7.  FRAMGANGSMÅTER FOR BEREGNING

7.1.  Typer av manglende data

1.  Dekningsfeil og utvalgsfeil: for eksempel dersom enheter i målpopulasjonen ikke er representert i 
utvalgsgrunnlaget, eller dersom utvalgssannsynlighetene for enhetene ikke er riktige, eller det oppstår andre 
utvalgsfeil.

2.  Manglende svar fra enhet: manglende opplysninger om hele enheter (husholdninger og/eller personer) som 
inngår i utvalget.

3.  Delvis manglende svar fra enhet: når noen, men ikke alle husholdningsmedlemmer som oppfyller kriteriene 
og er valgt ut til det individuelle intervjuet, er blitt undersøkt.

4.  Manglende svar for enkeltspørsmål: når en utvalgsenhet er undersøkt, men ikke alle nødvendige opplysninger 
er innhentet.

7.2.  Kjennetegn ved framgangsmåten for beregning

 To tilnærmingsmåter (som kan kombineres) kan anvendes på dataene:

– Beregning: generering av manglende opplysninger på grunnlag av statistiske forbindelser i datasettet.

– Modellberegning: bygger på forbindelser og opplysninger utenfor datasettet.
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 Framgangsmåten som anvendes på dataene, bør ivareta variasjonen og korrelasjonen mellom variablene. Metoder 
der «feilkomponenter» er innebygd i de beregnede verdiene skal foretrekkes framfor metoder som bare beregner 
en forventet verdi.

 Metoder som tar hensyn til korrelasjonsstrukturen (eller andre kjennetegn ved den samlede fordelingen av 
variablene) skal foretrekkes framfor marginale eller endimensjonale tilnærmingsmåter.


