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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over 
informasjonssamfunnet(1), særlig artikkel 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 808/2004 ble det opprettet 
en felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikker over informasjonssamfunnet.

2) I samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 808/2004 skal det treffes gjennomføringstiltak som 
fastsetter hvilke data som skal oversendes for å utarbeide 
statistikkene som er definert i artikkel 3 og 4 i nevnte 
forordning, og for å fastsette fristene for oversending av 
dataene.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Dataene som skal oversendes slik at det kan utarbeides 
fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet i henhold til 
artikkel 3 nr. 2 og artikkel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004, er 
angitt i vedlegg I og II til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1099/2005

av 13. juli 2005

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over 
informasjonssamfunnet(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 14.7.2005, s. 47, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2006 av 27. januar 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 17 av 30.3.2006, s. 21.

(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 49.  (2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

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

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2005.

 For Kommisjonen
 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
________

2008/EØS/62/27
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VEDLEGG I

Modul 1: Foretakene og informasjonssamfunnet

1. EMNER OG DERES KJENNETEGN

a) Følgende emner, som er valgt ut fra listen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004, skal behandles for 
referanseåret 2006:

IKT-systemer og bruken av disse i foretakene,– 

bruken av Internett og andre elektroniske nettverk i foretakene,– 

e-handel og e-forretningsdrift,– 

IKT-sikkerhet.– 

b.1) Følgende kjennetegn skal bare samles inn for foretak som ikke omfattes av næringshovedområde J i NACE 
Rev. 1.1:

IKT-systemer og bruken av disse i foretakene

Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak:

bruk av datamaskiner.– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner:

prosentdel av lønnstakere som bruker datamaskin minst én gang i uken,– 

lønnstakere som en del av arbeidstiden arbeider regelmessig (en halv dag i uken eller mer) utenfor – 
foretakets normale arbeidssted og som kopler seg til foretakets datasystem via elektroniske nettverk 
(fjernarbeid),

vanskeligheter med å rekruttere personale med IKT-kompetanse i løpet av 2005, – 

trådløst lokalnett (LAN) tilgjengelig,– 

trådbasert lokalnett (LAN) tilgjengelig,– 

intranett tilgjengelig,– 

ekstranett tilgjengelig,– 

IT-basert system for å sende og/eller motta bestillinger,– 

i hvor stor grad tradisjonell post er blitt erstattet av elektroniske kommunikasjonsmidler i løpet av de fem – 
siste årene (ikke i det hele tatt, i liten grad, i stor grad, i svært stor grad, fullstendig, ikke relevant).

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som benytter fjernarbeid:

fjernarbeid etter type: arbeider hjemme,– 

fjernarbeid etter type: i kundens og/eller ekstern handelspartners lokaler,– 

fjernarbeid etter type: geografisk spredte forretningssteder i samme foretak eller i samme – 
foretaksgruppe,

fjernarbeid etter type: på forretningsreiser.– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har hatt vanskeligheter med å rekruttere personale med IKT-
kompetanse i 2005:

IKT-brukerkompetanse ikke tilgjengelig eller ikke helt tilstrekkelig i 2005,– 

IKT-spesialkompetanse ikke tilgjengelig eller ikke helt tilstrekkelig i 2005,– 
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høye kostnader til IKT-spesialister i 2005.– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har et IT-basert system for å sende og/eller motta 
bestillinger:

IT-basert ordresystem knyttet til et internt system for gjenbestilling av varer,– 

IT-basert ordresystem knyttet til fakturerings- og betalingssystemer,– 

IT-basert ordresystem knyttet til et system for styring av produksjon, logistikk eller tjenester,– 

IT-basert ordresystem knyttet til leverandørenes forretningssystemer,– 

IT-basert ordresystem knyttet til kundenes forretningssystemer.– 

Bruken av Internett og andre elektroniske nettverk i foretakene

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner:

tilgang til Internett– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett:

prosentdel av lønnstakere som minst én gang i uken bruker datamaskin som er tilkoplet Internett,– 

Internett-tilkopling: tradisjonelt modem,– 

Internett-tilkopling: ISDN,– 

Internett-tilkopling: DSL,– 

Internett-tilkopling: annen fast Internett-tilkopling,– 

Internett-tilkopling: mobil tilkopling,– 

høyeste nedlastningshastighet for Internett-tilkoplingen (under 144 kb/s, 144 kb/s-2 Mb/s, 2 Mb/s eller – 
mer),

bruk av Internett til bank- og finanstjenester,– 

bruk av Internett til utdanning og undervisning,– 

bruk av Internett til markedsovervåkning,– 

bruk av Internett for å motta digitale produkter,– 

bruk av Internett for å motta service,– 

bruk av Internett for å kommunisere med offentlige myndigheter i 2005,– 

eget nettsted.– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har kommunisert med offentlige myndigheter via Internett 
i 2005:

bruk av Internett for å hente opplysninger fra offentlige myndigheters nettsteder i 2005,– 

bruk av Internett for å hente skjemaer fra offentlige myndigheters nettsteder i 2005,– 

bruk av Internett for å sende tilbake utfylte skjemaer til offentlige myndigheter i 2005,– 

bruk av Internett for å innlevere anbud i et elektronisk anbudssystem (offentlig elektronisk tildeling av – 
kontrakter) i 2005.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har et nettsted:

nettsted for å markedsføre egne produkter,– 

nettsted som gir lettere adgang til kataloger og prislister,– 
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nettsted som gir kundestøtte.– 

E-handel og e-forretningsdrift

Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett:

har sendt bestillinger via Internett,– 

har mottatt bestillinger via Internett.– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har sendt bestillinger via Internett:

andel av bestillinger foretatt via Internett, i prosent av samlede kjøp, i prosentklasser ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ – 
, [10;25[ , [25;100] ).

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har mottatt bestillinger via Internett:

andel av bestillinger mottatt via Internett, i prosent av samlet omsetning,– 

e-salg via Internett etter kundetype: B2B og B2G,– 

e-salg via Internett etter kundetype: B2C,– 

e-salg via Internett etter bestemmelsessted: egen stat,– 

e-salg via Internett etter bestemmelsessted: andre EU-stater,– 

e-salg via Internett etter bestemmelsessted: øvrige del av verden,– 

har solgt produkter via spesialiserte B2B-markeder.– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner:

har sendt bestillinger via andre datanettverk enn Internett,– 

har mottatt bestillinger via andre datanettverk enn Internett.– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har sendt bestillinger via andre datanettverk enn Internett:

andel av bestillinger foretatt via andre datanettverk enn Internett, i prosent av samlede kjøp, i prosentklasser – 
( [0;1[ , [1;25[ , [25;50[ , [50;75[ , [75;100] )

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har mottatt bestillinger via andre datanettverk enn Internett:

andel av bestillinger mottatt via andre datanettverk enn Internett, i prosent av samlet omsetning.– 

IKT-sikkerhet

Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett:

bruk av sikkerhetssystemer: program for viruskontroll eller virusbeskyttelse,– 

bruk av sikkerhetssystemer: brannmurer,– 

bruk av sikkerhetssystemer: sikre servere,– 

bruk av sikkerhetssystemer: ekstern sikkerhetskopiering,– 

bruk av sikkerhetssystemer: elektronisk signatur for å autentisere kunder,– 

bruk av sikkerhetssystemer: andre autentiseringsmetoder (f.eks. PIN-kode),– 

bruk av sikkerhetssystemer: kryptering for å beskytte fortrolige data,– 

IKT-relaterte problemer i 2005 som førte til tap av informasjon eller arbeidstid.– 
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b.2) Følgende kjennetegn skal samles inn for foretak i finanssektoren som omfattes av næringshovedområde J, 
næringsgruppe 65.12, 65.22, 66.01 og 66.03 i NACE Rev. 1.1:

IKT-systemer og bruken av disse i foretakene

Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak:

prosentdel av lønnstakere som bruker datamaskin minst én gang i uken,– 

lønnstakere som en del av arbeidstiden arbeider regelmessig (en halv dag i uken eller mer) utenfor – 
foretakets normale arbeidssted og som kopler seg til foretakets datasystem via elektroniske nettverk 
(fjernarbeid),

vanskeligheter med å rekruttere personale med IKT-kompetanse i løpet av 2005,– 

trådløst lokalnett (LAN) tilgjengelig,– 

trådbasert lokalnett (LAN) tilgjengelig,– 

intranett tilgjengelig,– 

ekstranett tilgjengelig,– 

IT-basert system for å motta bestillinger tilgjengelig,– 

i hvor stor grad tradisjonell post er blitt erstattet av elektroniske kommunikasjonsmidler i løpet av de fem – 
siste årene (ikke i det hele tatt, i liten grad, i stor grad, i svært stor grad, fullstendig, ikke relevant).

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som benytter fjernarbeid:

fjernarbeid etter type: arbeider hjemme,– 

fjernarbeid etter type: i kundens og/eller ekstern handelspartners lokaler,– 

fjernarbeid etter type: geografisk spredte forretningssteder i samme foretak eller i samme – 
foretaksgruppe,

fjernarbeid etter type: på forretningsreiser.– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har hatt vanskeligheter med å rekruttere personale med IKT-
kompetanse i 2005:

IKT-brukerkompetanse ikke tilgjengelig eller ikke helt tilstrekkelig i 2005,– 

IKT-spesialkompetanse ikke tilgjengelig eller ikke helt tilstrekkelig i 2005,– 

høye kostnader til IKT-spesialister i 2005.– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har IT-basert system for å motta bestillinger

IT-basert ordresystem knyttet til et internt system i foretaket eller i foretaksgruppen,– 

IT-basert ordresystem knyttet til kundenes forretningssystemer.– 

Bruken av Internett i foretakene

Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak:

tilgang til Internett.– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett:

prosentdel av lønnstakere som minst én gang i uken bruker datamaskin som er tilkoplet Internett,– 

Internett-tilkopling: tradisjonelt modem,– 

Internett-tilkopling ISDN,– 

Internett-tilkopling: DSL,– 
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Internett-tilkopling: annen fast Internett-tilkopling,– 

Internett-tilkopling: mobil tilkopling,– 

høyeste nedlastningshastighet for Internett-tilkoplingen (under 144 kb/s, 144 kb/s – 2 Mb/s, 2 Mb/s eller – 
mer),

bruk av Internett til utdanning og undervisning,– 

bruk av Internett for å kommunisere med offentlige myndigheter i 2005,– 

eget nettsted.– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har kommunisert med offentlige myndigheter via Internett 
i 2005:

bruk av Internett for å hente opplysninger fra offentlige myndigheters nettsteder i 2005,– 

bruk av Internett for å hente skjemaer fra offentlige myndigheters nettsteder i 2005,– 

bruk av Internett for å sende tilbake utfylte skjemaer til offentlige myndigheter i 2005,– 

bruk av Internett for å innlevere anbud i et elektronisk anbudssystem (offentlig elektronisk tildeling av – 
kontrakter) i 2005.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har et nettsted (frivillig):

nettsted for å markedsføre egne produkter/tjenester (frivillig).– 

E-handel og e-forretningsdrift

Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett:

levering av direktekoplede finansielle tjenester til kunder via Internett.– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har levert direktekoplede finansielle tjenester via Internett:

tilbyr betalingstjenester,– 

tilbyr spareinnskudd,– 

tilbyr lån,– 

tilbyr investeringstjenester,– 

tilbyr livsforsikring,– 

tilbyr skadeforsikring,– 

har mottatt bestillinger på betalingstjenester via Internett,– 

har mottatt bestillinger på spareinnskudd via Internett,– 

har mottatt bestillinger på lån via Internett,– 

har mottatt bestillinger på investeringstjenester via Internett,– 

har mottatt bestillinger på livsforsikring via Internett,– 

har mottatt bestillinger på skadeforsikring via Internett,– 

elektronisk detaljsalg av finansielle tjenester via Internett, etter bestemmelsessted: egen stat,– 

elektronisk detaljsalg av finansielle tjenester via Internett, etter bestemmelsessted: andre EU-stater,– 

elektronisk detaljsalg av finansielle tjenester via Internett, etter bestemmelsessted: øvrige del av verden.– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som tilbyr banktjenester via Internett:



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 62/286 17.10.2008

prosentdel av alle kontohavere som har foretatt bestillinger via et nettsted, i prosentklasser ( [0;1[ , [1;5[ – 
, [5;10[ , [10;25[ , [25;50] , [50;100] ),

prosentdel av alle private kontohavere som har foretatt bestillinger via et nettsted, i prosentklasser ( [0;1[ – 
, [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50] , [50;100] ),

prosentdel av alle foretakskunder som er kontohavere, og som har foretatt bestillinger via et nettsted, i – 
prosentklasser ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50] , [50;100] ),

prosentdel av verdien av betalingsordrer via Internett (frivillig), i prosentklasser ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , – 
[10;25[ , [25;50] , [50;100] ),

prosentdel av verdien av inntekter fra bestillinger via Internett (frivillig), i prosentklasser ( [0;1[ , [1;5[ , – 
[5;10[ , [10;25[ , [25;50] , [50;100] ).

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som tilbyr forsikringer via Internett:

prosentdel av forsikringspoliser som er bestilt av privatkunder gjennom et nettsted, i prosentklasser ( [0;1[ – 
, [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50] , [50;100] ),

prosentdel av forsikringspoliser som er bestilt av foretakskunder gjennom et nettsted, i prosentklasser ( – 
[0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50] , [50;100] ),

prosentdel av verdien av bruttopremier på forsikringer tegnet av privatkunder og foretakskunder gjennom – 
et nettsted, i prosentklasser ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50] , [50;100] ).

Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak (frivillig):

mottak av bestillinger fra kunder via andre nettverk enn Internett (frivillig).– 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har mottatt bestillinger fra kunder via andre datanettverk enn 
Internett (frivillig):

bruk av nettverk for å motta samleoverføring av betalingsordrer fra foretakskunders datasystemer – 
(frivillig),

bruk av nettverk av kontantautomater (f.eks. «minibank») i selvbetjeningsområder for å motta – 
betalingsordrer og/eller nettverk for kredittkortbetalingsordrer fra privatkunder/enkeltpersoner (frivillig),

bruk av nettverk for å motta bestillinger fra selgeres datasystemer som er koplet til foretakets datasystem – 
(frivillig),

annen bruk av andre elektroniske nettverk enn Internett (frivillig).– 

IKT-sikkerhet

Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett:

bruk av sikkerhetssystemer: program for viruskontroll eller virusbeskyttelse,– 

bruk av sikkerhetssystemer: brannmurer,– 

bruk av sikkerhetssystemer: sikre servere,– 

bruk av sikkerhetssystemer: ekstern sikkerhetskopiering,– 

bruk av sikkerhetssystemer: elektronisk signatur for å autentisere kunder,– 

bruk av sikkerhetssystemer: andre autentiseringsmetoder (f.eks. PIN-kode),– 

bruk av sikkerhetssystemer: kryptering for å beskytte fortrolige data,– 

IKT-relaterte problemer i 2005 som førte til tap av informasjon eller arbeidstid.– 

2. DEKNING

Kjennetegnene definert i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg, skal samles inn for foretak som er klassifisert i henhold 
til følgende økonomiske virksomhet og foretaksstørrelse:
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a) Økonomisk virksomhet: foretak som omfattes av følgende kategorier i NACE-Rev. 1.1:

NACE-kategori Beskrivelse

Næringshovedområde D «Industri»

Næringshovedområde F «Bygge- og anleggsvirksomhet»

Næringshovedområde G «Varehandel, reparasjon av motorvogner, husholdningsvarer og varer 
til personlig bruk»

Næringsgruppe 55.1 og 55.2 «Hotellvirksomhet» og «Annen overnatting»

Næringshovedområde I «Transport, lagring og kommunikasjon»

Næringsgruppe 65.12 «Bankvirksomhet ellers»

Næringsgruppe 65.22 «Annen kredittgiving»

Næringsgruppe 66.01 «Livsforsikring»

Næringsgruppe 66.03 «Skadeforsikring»

Næringshovedområde K «Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting»

Næringshovedgruppe 92.1 og 92.2 «Film og video» og «Radio og fjernsyn»

b) Foretaksstørrelse: foretak med ti eller flere lønnstakere.

c) Geografisk dekning: foretak som befinner seg på medlemsstatens territorium.

3. REFERANSEPERIODER

Referanseperioden er 2005 for variabler under avsnittet om e-handel og e-forretningsdrift og der det er angitt. 
Referanseperioden er januar 2006 for de andre dataene.

4. FORDELING

Emnene og deres kjennetegn som er oppført under nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg, skal oppgis for seg etter 
følgende fordelinger:

a) Fordeling etter økonomisk virksomhet: i samsvar med følgende aggregater i NACE Rev. 1.1:

NACE-aggregater

DA + DB + DC + DD + DE
DF + DG + DH
DI + DJ
DK + DL + DM + DN
45
50
51
52
55.1 + 55.2
60 + 61 + 62 + 63
64
65.12 + 65.22
66.01 + 66.03
72
70 + 71 + 73 + 74
92.1 + 92.2
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b) Fordeling etter størrelsesklasse: dataene skal fordeles etter følgende størrelsesklasser ut fra antall 
lønnstakere:

Størrelsesklasse

10 eller flere

10-49 (små foretak)

50-249 (mellomstore foretak)

250 eller flere (store foretak)

c) Geografisk fordeling: dataene skal fordeles etter følgende regionale grupper:

Regional gruppe

Mål 1-regioner (herunder regioner som midlertidig befinner seg i denne gruppen, eller som gradvis utfases)
Regioner som ikke er mål 1-regioner

5. PERIODISITET

 Dataene skal leveres én gang for 2006.

6. FRISTER

a) De aggregerte dataene, som eventuelt er merket som fortrolige eller upålitelige data, nevnt i artikkel 6 i 
forordning (EF) nr. 808/2004, skal sendes til Eurostat før 5. oktober 2006. Innen denne datoen skal alle data 
være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. Dataene skal overføres i et maskinlesbart tabellformat som er i 
samsvar med Eurostats retningslinjer.

b) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, skal sendes til Eurostat før 31. juli 2006. 
Metadataene skal leveres i henhold til de rapporteringsmalene som Eurostat har levert.

c) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 4 i forordning (EF) nr. 808/2004, skal sendes til Eurostat innen 
1. desember 2006. Rapporten skal følge rapporteringsmalen som Eurostat har levert.

___________
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VEDLEGG II

Modul 2: Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet

1. EMNER OG DERES KJENNETEGN

a) Følgende emner, som er valgt ut fra listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 808/2004, skal behandles for 
referanseåret 2006:

tilgang til og bruk av IKT hos privatpersoner og/eller husholdninger,– 

tilgang til og bruk av Internett for forskjellige formål hos privatpersoner og/eller husholdninger,– 

IKT-sikkerhet,– 

IKT-kompetanse,– 

hindringer for bruk av IKT og Internett.– 

b) Følgende kjennetegn skal samles inn:

tilgang til og bruk av IKT hos privatpersoner og/eller husholdninger.

Kjennetegn som skal samles inn for alle husholdninger:

tilgang til IKT-utstyr hjemme: fjernsyn (skal oppgis for seg: satelittfjernsyn, kabelfjernsyn, – 
digitalfjernsyn),

tilgang til IKT-utstyr hjemme: fast telefonlinje,– 

tilgang til IKT-utstyr hjemme: mobiltelefon (skal oppgis for seg: mobiltelefon med Internett-tilgang),– 

tilgang til IKT-utstyr hjemme: spillkonsoll,– 

tilgang til IKT-utstyr hjemme: stasjonær datamaskin,– 

tilgang til IKT-utstyr hjemme: bærbar datamaskin,– 

tilgang til IKT-utstyr hjemme: håndholdt datamaskin,– 

tilgang til Internett hjemme, uavhengig av om det benyttes eller ikke.– 

Kjennetegn som skal samles inn for husholdninger som har tilgang til Internett hjemme:

utstyr som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: stasjonær datamaskin– 

utstyr som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: bærbar datamaskin,– 

utstyr som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: fjernsynsapparat med særskilt Internett-– 
innretning,

utstyr som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: spillkonsoll,– 

utstyr som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: annet utstyr (frivillig: Internett via mobiltelefon – 
eller via håndholdt datamaskin oppgis for seg),

type tilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: modem eller ISDN,– 

type tilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: DSL,– 

type tilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: annen bredbåndstilkopling (f.eks. kabel, – 
UMTS osv.),

type tilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: mobiltelefon over smalbånd (WAP, GPRS – 
osv.).
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Kjennetegn som skal samles inn for alle privatpersoner:

når ble datamaskinen sist brukt (i løpet av de tre siste månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, – 
for mer enn ett år siden, aldri brukt datamaskin),

bruk av mobiltelefon.– 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt datamaskin i løpet av de siste tre 
månedene:

hvor ofte datamaskinen er i bruk (hver dag eller nesten hver dag, minst én gang hver uke (men ikke hver – 
dag), minst én gang hver måned (men ikke hver uke), under én gang hver måned),

hvor ble datamaskinen brukt i løpet av de siste tre månedene: hjemme,– 

hvor ble datamaskinen brukt i løpet av de siste tre månedene: på det vanlige arbeidsstedet (ikke – 
hjemme),

hvor ble datamaskinen brukt i løpet av de siste tre månedene: på utdanningsstedet,– 

hvor ble datamaskinen brukt i løpet av de siste tre månedene: hjemme hos en annen,– 

hvor ble datamaskinen brukt i løpet av de siste tre månedene: et annet sted.– 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som bruker mobiltelefon:

i hvilken grad tekst- og bildemeldinger via mobiltelefon har erstattet privat tradisjonell postforsendelse – 
(ikke i det hele tatt, i liten grad, i stor grad, i svært stor grad, fullstendig, ikke relevant).

Bruk av Internett for forskjellige formål hos privatpersoner og/eller husholdninger.

Kjennetegn som skal samles inn for alle privatpersoner:

når ble Internett sist brukt (i løpet av de tre siste månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for – 
mer enn ett år siden, aldri brukt Internett).

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som allerede har brukt Internett:

når ble Internett sist brukt privat i forretningsøyemed (i løpet av de tre siste månedene, for mellom tre – 
måneder og ett år siden, for mer enn ett år siden, aldri kjøpt eller bestilt),

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene:

hvor ofte Internett har vært i bruk i løpet av de tre siste månedene (hver dag eller nesten hver dag, minst – 
én gang hver uke (men ikke hver dag), minst én gang hver måned (men ikke hver uke), under én gang 
hver måned,

hvor ble Internett brukt i løpet av de siste tre månedene: hjemme,– 

hvor ble Internett brukt i løpet av de siste tre månedene: på arbeidsstedet (ikke hjemme),– 

hvor ble Internett brukt i løpet av de siste tre månedene: på utdanningsstedet,– 

hvor ble Internett brukt i løpet av de siste tre månedene: hjemme hos en annen,– 

hvor ble Internett brukt i løpet av de siste tre månedene: et annet sted (frivillig: oppgis for seg for offentlig – 
bibliotek, postkontor, offentlig kontor, rådhus eller offentlig organ, lokal eller frivillig organisasjon, 
Internett-kafé,

bruk av mobilt utstyr for å få tilgang til Internett: mobiltelefon via WAP eller GPRS,– 

bruk av mobilt utstyr for å få tilgang til Internett: mobiltelefon via UMTS,– 

bruk av mobilt utstyr for å få tilgang til Internett: håndholdt datamaskin,– 

i hvilken grad meldinger via Internett eller e-post har erstattet privat tradisjonell postforsendelse (ikke i – 
det hele tatt, i liten grad, i stor grad, i svært stor grad, fullstendig, ikke relevant),
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bruk av personlig e-postadresse (privat eller på arbeid),– 

bruk av Internett i løpet av de tre siste månedene for å sende og/eller motta privat e-post,– 

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å telefonere via Internett,– 

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for annen kommunikasjon,– 

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke etter opplysninger om varer – 
og tjenester,

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å benytte tjenester knyttet til reiser – 
og innkvartering,

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å lytte til nettradio eller se på – 
nettfjernsyn,

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å spille eller laste ned spill, bilder – 
eller musikk,

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å laste ned programvare,– 

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å lese eller laste ned nettaviser og – 
-tidsskrifter,

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke etter arbeid eller sende – 
jobbsøknad,

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke etter opplysninger knyttet – 
til helse,

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke etter andre opplysninger – 
eller bruke nettjenester,

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å benytte nettbank,– 

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å selge varer eller tjenester,– 

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål til formell utdanning,– 

bruk av Internett løpet av de siste tre månedene til private formål til etterutdanning,– 

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål til annen utdanning særlig knyttet til – 
sysselsettingsmuligheter,

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å skaffe opplysninger fra offentlige – 
myndigheters nettsteder,

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å laste ned offisielle skjemaer fra – 
offentlige myndigheters nettsteder,

bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å sende utfylte skjemaer til – 
offentlige myndigheter,

bruk av Internett for kontakt med offentlige myndigheter (bruker allerede, er interessert i å bruke, er ikke – 
interessert).

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene – 
og som er interessert i e-forvaltning:

e-forvaltning til inntektsskatt (bruker allerede, er interessert i å bruke, er ikke interessert),– 

e-forvaltning for å søke jobb gjennom arbeidskontorer (bruker allerede, er interessert i å bruke, er ikke – 
interessert),

e-forvaltning til trygdeytelser (bruker allerede, er interessert i å bruke, er ikke interessert),– 

e-forvaltning til personlige dokumenter (bruker allerede, er interessert i å bruke, er ikke interessert),– 

e-forvaltning for å registrere biler (bruker allerede, er interessert i å bruke, er ikke interessert),– 

e-forvaltning for å søke om byggetillatelse (bruker allerede, er interessert i å bruke, er ikke interessert),– 
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e-forvaltning til politianmeldelser (bruker allerede, er interessert i å bruke, er ikke interessert),– 

e-forvaltning til offentlige bibliotek (bruker allerede, er interessert i å bruke, er ikke interessert),– 

e-forvaltning for å søke om og utstede attester (bruker allerede, er interessert i å bruke, er ikke – 
interessert),

e-forvaltning for å skrive seg inn på høyskole eller universitet (bruker allerede, er interessert i å bruke, – 
er ikke interessert),

e-forvaltning for å melde om flytting (bruker allerede, er interessert i å bruke, er ikke interessert),– 

e-forvaltning for helsetjenester (bruker allerede, er interessert i å bruke, er ikke interessert).– 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett til e-handel i løpet av de siste tolv 
månedene:

bruk av Internett for å bestille mat- eller dagligvarer,– 

bruk av Internett for å bestille husholdningsartikler,– 

bruk av Internett for å bestille filmer eller musikk (skal oppgis for seg: om levering er skjedd via nett – 
eller ikke),

bruk av Internett for å bestille bøker, tidsskrifter, aviser eller e-læringsmateriell (skal oppgis for seg: om – 
levering er skjedd via nett eller ikke),

bruk av Internett for å bestille klær eller sportsartikler,– 

bruk av Internett for å bestille programvare og oppgraderinger (skal oppgis for seg: om levering er skjedd – 
via nett eller ikke),

bruk av Internett for å bestille maskinvare,– 

bruk av Internett for å bestille elektronisk utstyr,– 

bruk av Internett for å bestille aksjer, finansielle tjenester eller forsikringer,– 

bruk av Internett for å bestille reiser eller ferieinnkvartering,– 

bruk av Internett for å bestille billetter til arrangementer,– 

bruk av Internett for å delta i lotterier eller veddemål,– 

bruk av Internett for å bestille andre varer eller tjenester,– 

bruk av Internett for å bestille fra detaljister som er kjent fra annet sted enn Internett,– 

bruk av Internett for å bestille fra detaljister som er kjent via Internett eller funnet på Internett,– 

vanskeligheter knyttet til e-handel, uansett hvilken type vanskeligheter.– 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett til e-handel i løpet av de siste tolv 
månedene, og som har opplevd vanskeligheter knyttet til e-handel:

vanskeligheter med e-handel: vanskeligheter med å finne opplysninger om garantier,– 

vanskeligheter med e-handel: lengre leveringstid enn oppgitt,– 

vanskeligheter med e-handel: høyere sluttkostnad enn oppgitt,– 

vanskeligheter med e-handel: levert feil eller skadet vare eller ikke levert vare i det hele tatt,– 

vanskeligheter med e-handel: manglende sikkerhet ved betaling,– 

vanskeligheter med e-handel: vanskelig å klage og motta erstatning, eller utilfredsstillende svar på en – 
klage,

vanskeligheter med e-handel: annet.– 
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IKT-sikkerhet

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett hjemme i løpet av de siste tre 
månedene:

søppelpost (e-post som mottakeren ikke har bestilt eller ønsker).– 

IKT-kompetanse

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som allerede har brukt en datamaskin:

siste kurs på minst tre timer om en hvilken som helst form for bruk av datamaskin (i løpet av de siste tre – 
månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for mellom ett og tre år siden, for mer enn tre år siden, 
har aldri gått på kurs),

tilstrekkelig datakunnskap til å kopiere eller flytte en fil eller mappe,– 

tilstrekkelig datakunnskap til å klippe og lime for å kopiere eller flytte informasjon i et dokument,– 

tilstrekkelig datakunnskap til å foreta grunnleggende beregninger i et regneark,– 

tilstrekkelig datakunnskap til å komprimere filer,– 

tilstrekkelig datakunnskap til å kople til og installere nytt utstyr, f.eks. skriver eller modem,– 

tilstrekkelig datakunnskap til å skrive et dataprogram i et særskilt programmeringsspråk.– 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som allerede har brukt Internett:

tilstrekkelig kunnskap om Internett til å bruke en søkemotor for å finne informasjon,– 

tilstrekkelig kunnskap om Internett til å sende e-post med vedlegg,– 

tilstrekkelig kunnskap om Internett til å sende meldinger i praterom, nyhetsgrupper eller i et – 
diskusjonsforum på nettet,

tilstrekkelig kunnskap om Internett til å telefonere via Internett,– 

tilstrekkelig kunnskap om Internett til å bruke fildelingsprogrammer for å utveksle filmer, musikk osv.,– 

tilstrekkelig kunnskap om Internett for å opprette en nettside.– 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har data- eller Internett-kunnskap på ett eller flere 
områder:

hvordan e-kunnskaper er tilegnet: formell utdanning,– 

hvordan e-kunnskaper er tilegnet: kurs på et voksenopplæringssenter (men ikke på initiativ fra – 
arbeidsgiver),

hvordan e-kunnskaper er tilegnet: yrkesutdanning (på arbeidsgivers oppfordring),– 

hvordan e-kunnskaper er tilegnet: selvstudier ved hjelp av bøker, CD-ROM osv.,– 

hvordan e-kunnskaper er tilegnet: selvstudier ved å lære av egen erfaring,– 

hvordan e-kunnskaper er tilegnet: uformell bistand fra kolleger, slektninger, venner,– 

hvordan e-kunnskaper er tilegnet: på annen måte.– 

Hindringer for bruk av IKT og Internett

Kjennetegn som skal samles inn for husholdninger som ikke har tilgang til Internett hjemme:

hindringer for Internett-tilgang hjemme: har tilgang andre steder,– 

hindringer for Internett-tilgang hjemme: ønsker ikke Internett (pga. skadelig innhold o.l.),– 

hindringer for Internett-tilgang hjemme: trenger ikke Internett (unødvendig, uinteressant o.l.),– 
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hindringer for Internett-tilgang hjemme: utstyret koster for mye,– 

hindringer for Internett-tilgang hjemme: oppkopling koster for mye,– 

hindringer for Internett-tilgang hjemme: mangel på kunnskaper,– 

hindringer for Internett-tilgang hjemme: fysisk funksjonshemning,– 

hindringer for Internett-tilgang hjemme: betenkeligheter med hensyn til personvern eller sikkerhet,– 

hindringer for Internett-tilgang hjemme: annet.– 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene, 
og som ennå ikke bruker Internett i stedet for personlig kontakt med eller besøk hos offentlige kontorer eller 
myndigheter:

hindringer for å bruke e-forvaltning: de ønskede tjenestene er ikke tilgjengelige på nettet eller vanskelige – 
å finne,

hindringer for å bruke e-forvaltning: mangel på personlige kontakt,– 

hindringer for å bruke e-forvaltning: mangel på et umiddelbart svar,– 

hindringer for å bruke e-forvaltning: betenkeligheter ved vernet av og sikkerheten omkring personlige – 
opplysninger,

hindringer for å bruke e-forvaltning: tilleggskostnader,– 

hindringer for å bruke e-forvaltning: for innviklet,– 

hindringer for å bruke e-forvaltning: annet.– 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett, men ikke til e-handel i løpet av 
de siste tolv månedene:

hindringer for e-handel: har ikke behov,– 

hindringer for e-handel: foretrekker å handle personlig, liker å se varen, lojalitet til butikkene, vane,– 

hindringer for e-handel: mangel på kunnskaper,– 

hindringer for e-handel: levering av varer bestilt via Internett, er problematisk,– 

hindringer for e-handel: betenkeligheter med hensyn til sikkerhet eller personvern,– 

hindringer for e-handel: mangel på tillit vedrørende mottak eller tilbakesending av varer, betenkeligheter – 
vedrørende klager eller erstatninger,

hindringer for e-handel: har ikke betalingskort for betaling via Internett,– 

hindringer for e-handel: Internett-tilkoplingen er for langsom,– 

hindringer for e-handel: annet.– 

2. DEKNING

a) De statistiske enhetene som skal brukes ved innsamlingen av kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette 
vedlegg vedrørende husholdninger, er husholdninger der minst ett medlem tihører aldersgruppen 16-74 år.

b) De statistiske enhetene som skal brukes ved innsamlingen av kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette 
vedlegg vedrørende privatpersoner, er privatpersoner i alderen 16-74 år.

c) Den geografiske dekningen skal omfatte husholdinger og/eller privatpersoner som bor på medlemsstatens 
territorium.

3. REFERANSEPERIODER

Referanseperioden for de statistiske opplysningene som skal samles inn, er første kvartal av 2006.
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4. FORDELING

a) For de emnene og kjennetegnene som er oppført under nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg vedrørende 
husholdninger, skal følgende bakgrunnsdata samles inn:

beliggenhet: bor i mål 1-regioner (herunder regioner som midlertidig befinner seg i denne gruppen, eller – 
som gradvis utfases), bor i andre regioner,

grad av urbanisering: bor i tett befolkede områder, bor i middels tett befolkede områder, bor i tynt – 
befolkede områder,

type husholdning: antall medlemmer i husholdningen (samles inn for seg: antall barn under 16),– 

(frivillig) husholdningens nettoinntekt per måned (samles inn som en verdi eller ved hjelp av kvartiler),– 

b) For de emnene og kjennetegnene som er oppført under nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg vedrørende 
privatpersoner, skal følgende bakgrunnsdata samles inn:

beliggenhet: bor i mål 1-regioner (herunder regioner som midlertidig befinner seg i denne gruppen, eller – 
som gradvis utfases), bor i andre regioner,

grad av urbanisering: bor i tett befolkede områder, bor i middels tett befolkede områder, bor i tynt – 
befolkede områder,

kjønn: mann, kvinne,– 

aldersgruppe: under 16 år (frivillig), 16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, over 74 år (frivillig),– 

høyeste fullførte utdanningsnivå i samsvar med den internasjonale standard for utdanningsgruppering – 
(ISCED 97): lavt nivå (ISCED 0,1 eller 2), mellomnivå (ISCED 3 eller 4), høyt nivå (ISCED 5 eller 6),

ansettelsesform: lønnstaker, selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende familiemedlemmer, – 
arbeidsledig, student utenfor arbeidsstyrken, andre personer utenfor arbeidsstyrken,

yrke i samsvar med den internasjonale standard for yrkesgruppering (ISCO-88 (COM)): kroppsarbeidere, – 
ikke-kroppsarbeidere, IKT-arbeidstakere, ikke-IKT-arbeidstakere,

5. PERIODISITET

Opplysningene skal leveres én gang for 2006.

6. FRISTER

a) De aggregerte dataene, som eventuelt er merket fortrolige eller upålitelige data, nevnt i artikkel 6 i forordning 
(EF) nr. 808/2004, skal sendes til Eurostat før 5. oktober 2006. Innen denne dato skal alle data være ferdig 
bearbeidet, validert og godkjent. Dataene skal overføres i et maskinlesbart tabellformat som er i samsvar med 
Eurostats retningslinjer.

b) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, skal sendes til Eurostat før 31. juli 2006. 
Metadataene skal leveres i henhold til de rapporteringsmalene som Eurostat har levert.

c) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 4 i forordning (EF) nr. 808/2004, skal sendes til Eurostat innen 
1. desember 2006. Rapporten skal følge rapporteringsmalen som Eurostat har levert.

_______________


