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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 16/2004

av 6. januar 2004

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

sekundærmålvariabler for «overføring av fattigdom mellom generasjoner»(*)

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 f), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en 
felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikker over inntekt 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 f) i forordning (EF) 
nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige for å 
fastsette listen over sekundærmålområder og variabler 
som hvert år skal inngå i tverrsnittskomponenten i EU-
SILC. Listen over sekundærmålvariabler som inngår i 
modulen «Overføring av fattigdom mellom generasjoner» 
(særlig om foreldres utdanning og yrkesbakgrunn og om 

familiesituasjonen i barndommen som viktige faktorer 
med hensyn til sosial utstøting og fattigdomsrisiko i 
voksen alder), herunder spesifikasjon av variabelkoder 
og -definisjoner, skal defineres for år 2005.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for De europeiske fellesskaps 
statistikkprogram —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Listen over sekundærmålvariabler, variabelkoder og 
-definisjoner for modul 2005 i forbindelse med «Overføring 
av fattigdom mellom generasjoner» som skal inngå i 
tverrsnittskomponenten i fellesskapsstatistikkene over inntekter 
og levekår (EU-SILC), 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/9/21

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

Utferdiget i Brussel, 6. januar 2004.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 8.1.2004, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2004 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. 21.

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

For denne forordnings formål skal følgende enhet, innsamlingsmåte, referanseperiode og definisjoner anvendes.

1.  Enhet

 Det skal framlegges opplysninger om alle nåværende husholdningsmedlemmer eller, der det er relevant, om alle 
utvalgte oppgavegivere over 24 år og under 66 år.

2.  Innsamlingsmåte

 På grunn av arten av de opplysninger som skal innsamles, tillates bare personlige intervjuer (unntaksvis intervjuer 
med stedfortredere for personer som er midlertidig fraværende eller forhindret fra å svare) eller opplysninger hentet 
fra registre.

3.  Referanseperiode

 Referanseperioden skal være det tidsrom da oppgavegiver var tidlig i tenårene, dvs. mellom 12 og 16 år gammel. 
Dersom oppgavegiver nøler eller spør om en bestemt alder, anvendes 14 år.

4.  Definisjoner

a) Far: den mannlige person som oppgavegiver tidlig i tenårene anså som sin far.

b) Mor: den kvinnelige person som oppgavegiver tidlig i tenårene anså som sin mor.

c) Søsken: brødre og søstre som bodde i samme husholdning som oppgavegiver da oppgavegiver var tidlig i 
tenårene.

d) Hoved-: (i familiens hovedsammensetning, hovedantall søsken, hovedarbeidsforhold og hovedvirksomhet) 
viser til den situasjon som varte lengst da oppgavegiver var tidlig i tenårene. Dersom det er usikkert hvilken 
situasjon som varte lengst, anvendes den situasjon som gjorde sterkest inntrykk.

OMRÅDER OG LISTE OVER MÅLVARIABLER

Variabelnavn
Modul 2005 Overføring av fattigdom mellom generasjoner

Kode Målvariabel

Grunnleggende data

RB030 Person-ID

ID-nummer Personidentifikasjonsnummer (PID)

PM005 Personlig tverrsnittsvekt mellom generasjoner

0 + (Format 2.5) Vekt

Familiedata

PM010 Familiens hovedsammensetning

1 Bodde sammen med begge foreldrene

2 Bodde sammen med enslig mor (familie med en forelder)

3 Bodde sammen med enslig far (familie med en forelder)

4 Bodde sammen med mor og mors nye partner/ektefelle

5 Bodde sammen med far og fars nye partner/ektefelle

6 Bodde i en annen privat husholdning, fosterhjem

7 Bodde i en felleshusholdning eller institusjon

PM010_F – 1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Variabelnavn
Modul 2005 Overføring av fattigdom mellom generasjoner

Kode Målvariabel

PM020 Fars fødselsår

År Firesifret årstall

PM020_F – 2 Ikke relevant (ingen far)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PM030 Mors fødselsår

År Firesifret årstall

PM030_F – 2 Ikke relevant (ingen mor)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PM035 Hovedantall søsken

Antall Tosifret antall

PM035_F – 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

Opplysninger om utdanning

PM040 Høyeste ISCED(1)-nivå for fars utdanning

0 Lavere enn grunnskoleutdanning

1 Grunnskoleutdanning

2 Ungdomsskoleutdanning

3 Videregående utdanning

4 Utdanning mellom videregående nivå og universitets- og 
høyskolenivå

5 Første stadium av høyere utdanning

6 Annet stadium av høyere utdanning

PM040_F – 2 Ikke relevant (ingen far)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PM050 Høyeste ISCED(1)-nivå for mors utdanning

0 Lavere enn grunnskoleutdanning

1 Grunnskoleutdanning

2 Ungdomsskoleutdanning

3 Videregående utdanning

4 Utdanning mellom videregående nivå og universitets- og 
høyskolenivå

5 Første stadium av høyere utdanning

6 Annet stadium av høyere utdanning

PM050_F – 2 Ikke relevant (ingen mor)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt
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Variabelnavn
Modul 2005 Overføring av fattigdom mellom generasjoner

Kode Målvariabel

Opplysninger om arbeid

PM060 Fars hovedarbeidsforhold

1 Lønnstaker

2 Selvstendig næringsdrivende

3 Ubetalt familiearbeider

4 Arbeidsløs

5 Pensjonert, førtidspensjonert

6 Heltids husarbeid

7 Annet

PM060_F – 2 Ikke relevant (ingen far)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PM070 Fars hovedvirksomhet(2)

ISCO-kode ISCO-88(COM)(3) tosifret

PM070_F – 2 Ikke relevant (far har aldri hatt arbeid, ingen far)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PM080 Mors hovedarbeidsforhold

1 Lønnstaker

2 Selvstendig næringsdrivende

3 Ubetalt familiearbeider

4 Arbeidsløs

5 Pensjonert, førtidspensjonert

6 Heltids husarbeid

7 Annet

PM080_F – 2 Ikke relevant (ingen mor)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

PM090 Mors hovedvirksomhet(2)

ISCO-kode ISCO-88(COM)(3) tosifret

PM090_F – 2 Ikke relevant (mor har aldri hatt arbeid, ingen mor)

– 1 Mangler

1 Variabelen er angitt

(1) ISCED 1997: Internasjonal standard for utdanningsgruppering 1997.
(2) Dersom PM060 eller PM080 = 4, 5, 6 eller 7, viser dette til siste yrke.
(3) ISCO-88(COM): Internasjonal standard for yrkesgruppering (for europeiske formål), 1988-utgave.


