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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 29/2004

av 8. januar 2004

om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2005 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv 
og familieliv i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98(*)

2007/EØS/9/16

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 

HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. 

mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 246/2003(2) om 

vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler for 

tidsrommet 2004 til 2006 for arbeidskraftundersøkel-

sen omfatter en ad hoc-modul om forenlighet mellom 

yrkesaktivt liv og familieliv.

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 577/98 

skal det minst tolv måneder før referanseperioden for 

vedkommende modul begynner, utarbeides en detaljert 

liste over opplysninger som skal samles inn som ledd i 

en ad hoc-modul.

3) EUs målsettinger for likestilling mellom kvinner og 
menn i arbeidslivet, angitt i de sysselsettingspolitiske 
retningslinjene for 2003 med en særskilt retningslinje 
om likestilling mellom kvinner og menn som ble vedtatt 
av Rådet 22. juli 2003(3), forutsetter omfattende og 
sammenlignbare data om forenlighet mellom yrkesaktivt 
liv og familieliv.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Den detaljerte listen over opplysninger som skal samles inn 
i 2005 som ledd i ad hoc-modulen, er fastsatt i vedlegget til 
denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 8. januar 2004.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 17.11.2003, s. 1, 
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) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2257/2003 (EUT L 336 av 
23.12.2003, s. 6).

(2) EUT L 34 av 11.2.2003, s. 3. (3) EUT L 197 av 5.8.2003, s. 13.
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VEDLEGG

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE

Spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2005 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv

1.  Berørte medlemsstater og regioner: alle.

2.  Variablene har følgende koder:

Kolonne Kode Beskrivelse: Filter

237 Form for barnepass som hovedsakelig benyttes for 
egne/ektefelles barn under 15 år når personen er på 
arbeid (unntatt obligatorisk skolegang; vanlig uke 
unntatt skoleferier og nødløsninger)

Alle personer i alderen 15-64 
år som har minst ett barn (eget 
eller ektefelles) under 15 år 
boende i husholdningen og 
C24 = 1, 2

1 Barnepassordninger (herunder betalte), førskole

2 Partner som bor i husholdningen

3 Slektninger/naboer/venner (ubetalt)

4 Barnepass brukes ikke

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

238 Personen passer regelmessig andre barn under 15 
år eller pleietrengende syke, funksjonshemmede eller 
eldre slektninger/venner over 15 år

Alle personer i alderen 15-64 
år

1 Ja, andre barn under 15 år

2 Ja, pleietrengende slektninger/venner over 15 år

3 Ja, andre barn under 15 år og pleietrengende 
slektninger/venner over 15 år

4 Nei

9 Ikke relevant (personen er under 15 år eller over 64 
år)

Blank-tegn Svar mangler

239 Ønsker å endre fordelingen mellom yrkesaktivt liv og 
omsorgsansvar

Alle personer i alderen 15-64 år 
((som har minst ett barn (eget 
eller ektefelles) under 15 år 
boende i husholdningen) eller 
(C238 = 1, 2, 3))

1 Nei

2 Ønsker å arbeide eller arbeide mer (og redusere 
omsorgstid)

3 Ønsker å arbeide mindre for å få mer omsorgstid

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

240 Hovedårsak (knyttet til barnepass) til at personen ikke 
arbeider eller ikke arbeider mer

C239 = 2 ((har minst ett barn 
(eget/ektefelles) under 15 år 
boende i husholdningen) eller 
(C238 = 1, 3))

1 Mangel på barnepassordninger på dagtid

2 Mangel på barnepassordninger i bestemte tidsrom

3 Mangel på barnepassordninger på dagtid eller i 
bestemte tidsrom

4 Barnepassordningene er for dyre
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Kolonne Kode Beskrivelse: Filter

5 Tilgjengelige barnepassordninger har ikke tilstrekkelig 
god kvalitet

6 Annen årsak enn mangel på egnede 
barnepassordninger

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

241 I skoleferier eller når vanligvis 
brukte barnepassordninger er stengt, 
eller når barnepasser har ferie: 
Personen har de seneste tolv måneder tatt fri noen 
dager, redusert arbeidstiden eller på annen måte 
tilpasset arbeidet for å passe barn

Alle personer i alderen 15-64 
år som har minst ett barn (eget 
eller ektefelles) under 15 år 
boende i husholdningen og 
C24 = 1, 2

1 Nei

2 Ja, på grunn av mangel på andre barnepassordninger 
på dagtid

3 Ja, på grunn av mangel på andre barnepassordninger 
i bestemte tidsrom

4 Ja, fordi andre barnepassordninger er for dyre

5 Ja, fordi andre barnepassordninger ikke har tilstrekkelig 
god kvalitet

6 Ja, men alltid av andre årsaker

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

242 Hovedårsak (knyttet til omsorg for pleietrengende 
syke, funksjonshemmede, eldre slektninger/venner 
over 15 år) til at personen ikke arbeider eller ikke 
arbeider mer

C239 = 2 og (C238 = 2, 3)

1 Mangel på omsorgsordninger på dagtid

2 Mangel på omsorgsordninger i bestemte tidsrom

3 Mangel på omsorgsordninger på dagtid eller i bestemte 
tidsrom

4 Omsorgsordningene er for dyre

5 Tilgjengelige omsorgsordninger har ikke tilstrekkelig 
god kvalitet

6 Annen årsak enn mangel på egnede 
omsorgsordninger

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

243 Mulighet til å variere arbeidstidens begynnelse og/
eller slutt av familiemessige årsaker (med minst én 
time)

Alle personer i alderen 15-64 år 
og C24 = 1, 2

1 Vanligvis mulig

2 Sjelden mulig

3 Ikke mulig

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler
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Kolonne Kode Beskrivelse: Filter

244 Mulighet til å organisere arbeidstiden for å ta fri 
hele dager av familiemessige årsaker (uten å bruke 
feriedager og særskilt permisjon)

Alle personer i alderen 15-64 år 
og C24 = 1, 2

1 Vanligvis mulig

2 Sjelden mulig

3 Ikke mulig

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

245 Tatt fri fra arbeidet de seneste tolv måneder på grunn 
av sykdom i familien eller uforutsette hendelser (uten 
å bruke feriedager)

Alle personer i alderen 15-64 år 
og C24 = 1, 2

1 Nei

2 Ja, særskilt permisjon med lønn

3 Ja, særskilt permisjon uten lønn

4 Ja, alltid benyttet andre ordninger

9 Ikke relevant (ikke med i filteret)

Blank-tegn Svar mangler

246 Foreldrepermisjon (rådsdirektiv 96/34/EF (EFT L 
145 av 19.6.1996, s. 4)) tatt i løpet av de seneste tolv 
måneder for egne barn som bor i husholdningen

Alle personer i alderen 15-64 
år

1 Nei

2 Ja, tatt én sammenhengende periode med hele dager, 
med lønn

For C246/247 kan landene 
filtrere spørsmålene i henhold 
til nasjonale regler for 
foreldrepermisjon.

Delpopulasjoner som ikke tas 
med, skal kodes i de relevante 
kategorier.

3 Ja, tatt én sammenhengende periode med hele dager, 
uten lønn

4 Ja, tatt på deltid, med lønn

5 Ja, tatt på deltid, uten lønn

6 Ja, tatt etter annen ordning eller kombinasjoner av 
ordninger, med lønn

7 Ja, tatt etter annen ordning eller kombinasjoner av 
ordninger, uten lønn

9 Ikke relevant (personen er under 15 år eller over 64 
år)

Blank-tegn Svar mangler

247 Hovedårsak til at personen ikke har tatt 
foreldrepermisjon i løpet av de seneste tolv måneder 
for egne barn som bor i husholdningen

C246 = 1

1 Hadde ingen lovfestet rett til foreldrepermisjon

2 Ingen eller for lav lønn

3 Ikke tilstrekkelig fleksibilitet med hensyn til valg av 
tidsrom for foreldrepermisjon

4 Negativ innvirkning på trygdeytelser

5 Negativ innvirkning på karriere/negativ innstilling fra 
arbeidsgivers side

6 Foretrakk å arbeide av andre årsaker enn angitt i kode 
2-5

7 Annen årsak

9 Ikke relevant (C246 ikke lik 1)

Blank-tegn Svar mangler


