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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. 1552/2005 av 7. september 2005 om statistikk over 
yrkesrettet opplæring i foretak(1), særlig artikkel 7 nr. 3, 
artikkel 8 nr. 2, artikkel 9 nr. 4, artikkel 10 nr. 2 og artikkel 11 
nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 1552/2005 opprettes en felles 
ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikker over 
yrkesrettet opplæring i foretak.

2) Med henblikk på gjennomføringen av forordning (EF) 
nr. 1552/2005 bør det vedtas tiltak i forbindelse med 
kravene til utvalg og presisjon, hvilke utvalgsstørrelser 
som trengs for å oppfylle disse kravene, og de detaljerte 
spesifikasjonene i NACE og størrelseskategoriene som 
resultatene kan oppdeles i.

3) Kommisjonen bør angi spesifikke data som skal samles 
inn om foretak som driver opplæring og foretak som 
ikke driver opplæring, og om forskjellige former for 
yrkesrettet opplæring.

4) Det bør vedtas gjennomføringstiltak med hensyn til 
kvalitetskravene for dataene som skal samles inn og 
oversendes til bruk i fellesskapsstatistikker over yrkesrettet 
opplæring i foretak, strukturen på kvalitetsrapportene 
og alle nødvendige tiltak for å vurdere eller forbedre 
kvaliteten på dataene.

5) Det første referanseåret som dataene skal samles inn for, 
bør fastsettes.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 4.2.2006, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2006 av 22. september 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 60, 30.11.2006, s. 42.

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 1.

6) Det bør også vedtas bestemmelser om egnede tekniske 
formater og utvekslingsstandarder for data som 
oversendes elektronisk.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Denne forordning fastsetter tiltak med henblikk på 
gjennomføringen av forordning (EF) nr. 1552/2005 om 
statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak.

Artikkel 2

Det første referanseåret som dataene skal samles inn for, skal 
være kalenderåret 2005.

Artikkel 3

De spesifikke variablene som skal oversendes Kommisjonen 
(Eurostat), skal være som angitt i vedlegg I.

Artikkel 4

Kravene til utvalg og presisjon, hvilke utvalgsstørrelser 
som trengs for å oppfylle disse kravene, og de detaljerte 
spesifikasjonene i NACE og størrelseskategoriene som 
resultatene kan oppdeles i, skal være som angitt i vedlegg II.

Artikkel 5

Medlemsstatene skal ha ansvar for kontroll av dataene, retting 
av feil, beregning og vektlegging.

Beregningen og vektleggingen av variablene skal følge 
prinsippene fastsatt i vedlegg III. Avvik fra disse prinsippene 
skal begrunnes full ut og registreres i kvalitetsrapporten.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	198/2006

av	3.	februar	2006

om	gjennomføring	av	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1552/2005	om	statistikk	over	yrkesrettet	
opplæring	i	foretak(*)
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Artikkel 6

Dataene skal oversendes Kommisjonen (Eurostat) ved hjelp av 
de midler og i det format som er angitt i vedlegg IV.

Artikkel 7

Hver enkelt medlemsstat skal gjennomføre en 
kvalitetsvurdering av sine data, som skal framlegges i form 
av en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal utarbeides og 
framlegges for Kommisjonen (Eurostat) i det formatet som er 
angitt i vedlegg V.

Artikkel 8

For at resultatene av undersøkelsene skal være mest mulig 
harmonisert mellom statene, skal Kommisjonen (Eurostat) 
i nært samarbeid med medlemsstatene komme med 
metodologiske og praktiske anbefalinger og veiledninger for 
gjennomføringen av undersøkelsen i form av en «Håndbok for 
Den europeiske union».

Artikkel 9

Denne forordning trer i kraft den 20. 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, 3. februar 2006.

  For Kommisjonen

  Joaquín ALMUNIA

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

VARIABLER

Merknad til tabellen:

Verdien «kjernevariabel» og «nøkkelvariabel» i kolonnen «variabelgruppe» er forklart i vedlegg II.

Verdien «ID» angir at variabelen er en «identifikasjonsvariabel».

I kolonnen «variabeltype» viser verdien «QL» til «kvalitativ variabel» og «QT» viser til «kvantitativ variabel».

Variabelnavn Variabel-
gruppe

Variabel-
type

Variabel-
lengde

Variabel-
format Variabel-beskrivelse Variabel-merknad

COUNTRY ID 2 Alfa-
numerisk

Landkode Skal fylles ut — En kode per land

ENTERPR ID 6 Numerisk Foretakets ID Skal fylles ut — En kode per tilfelle

WEIGHT ID 10 Numerisk To desimaler — bruk «.» som desimaltegn Skal fylles ut

NACE_SP ID 4 Numerisk Utvalgsplan NACE — Kategori økonomisk 
virksomhet

Skal fylles ut

SIZE_SP ID 1 Numerisk Utvalgsplan: størrelses-gruppe Skal fylles ut

NSTRA_SP ID 5 Numerisk Utvalgsplan — Antall foretak i stratum 
definert i NACE_SP og SIZE_SP, dvs. 
populasjonen

Skal fylles ut

N_SP ID 5 Numerisk Utvalgsplan — Antall foretak uttatt fra 
utvalgs-grunnlaget i stratum, definert i 
NACE_SP og SIZE_SP

Skal fylles ut

SUB_SP ID 1 Numerisk Indikator for delutvalg, viser om foretaket 
tilhører delutvalget

Skal fylles ut

N_RESPST ID 5 Numerisk Antall svarende foretak i stratum definert i 
NACE_SP og SIZE_SP, dvs. populasjonen

Skal fylles ut

N_EMPREG ID 6 Numerisk Antall ansatte ifølge registeret

RESPONSE ID 1 Numerisk Svarindikator Skal fylles ut

PROC ID 2 Numerisk Innsamlings-metode for registrerte data Skal fylles ut

IDLANGUA ID 2 Alfa-
numerisk

Språk-identifikasjon

IDREGION ID 3 Alfa-
numerisk

Region-identifikasjon NUTS — Nivå 1 Skal fylles ut

EXTRA1 ID 10 Numerisk Ekstra- variabel 1

EXTRA2 ID 10 Numerisk Ekstra- variabel 2

EXTRA3 ID 10 Numerisk Ekstra-variabel 3

A1 Kjerne-
variabel

QL 4 Numerisk Faktisk NACE-kode Kjerne-variabel — Skal fylles ut — 
Ingen beregning

A2tot04 Nøkkel-
variabel

QT 6 Numerisk Samlet antall ansatte per 31.12.2004 Nøkkel-variabel — Skal fylles ut
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Variabelnavn Variabel-
gruppe

Variabel-
type

Variabel-
lengde

Variabel-
format Variabel-beskrivelse Variabel-merknad

A2tot05 Kjerne-
variabel

QT 6 Numerisk Samlet antall ansatte per 31.12.2005 Kjerne-variabel — Skal fylles ut — 
Ingen beregning

A2m05 QT 6 Numerisk Samlet antall mannlige ansatte per 
31.12.2005

A2f05 QT 6 Numerisk Samlet antall kvinnelige ansatte per 
31.12.2005

A3a QT 6 Numerisk Ansatte —yngre enn 25 år

A3b QT 6 Numerisk Ansatte — 25 til 54 år

A3c QT 6 Numerisk Ansatte — 55 år og eldre

A4 Nøkkel-
variabel

QT 12 Numerisk Samlet antall arbeidstimer utført av ansatte 
i referanseåret 2005 

Nøkkel-variabel — Skal fylles ut 
— i timer

A4m QT 12 Numerisk Samlet antall arbeidstimer utført av 
mannlige ansatte i referanseåret 2005

I timer

A4f QT 12 Numerisk Samlet antall arbeidstimer utført av 
kvinnelige ansatte i referanseåret 2005

I timer

A5 Nøkkel-
variabel

QT 12 Numerisk Samlede arbeidskraft-kostnader (direkte 
+ indirekte) for alle ansatte i referanseåret 
2005

Nøkkel-variabel — Skal fylles ut 
— i euro

A6 QL 1 Numerisk VESENTLIG ny teknologisk forbedring av 
produkter eller tjenester eller av metoder 
for produksjon eller leveranse av  produkter 
og tjenester i løpet av referanseåret

B1a Kjerne-
variabel

QL 1 Numerisk Interne yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs

Kjerne-variabel — Skal fylles ut — 
Ingen beregning

B1b Kjerne-
variabel

QL 1 Numerisk Eksterne yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs

Kjerne-variabel — Skal fylles ut — 
Ingen beregning

B2aflag Kjerne-
variabel

QL 1 Numerisk Fane —Opplæring på arbeids-plassen Kjerne-variabel — Skal fylles ut — 
Ingen beregning

B2a QT 6 Numerisk Deltakere i andre former for yrkesrettet 
etter- og videre-utdanning — Opplæring på 
arbeids-plassen

B2bflag Kjerne-
variabel

QL 1 Numerisk Fane —Arbeids-rotasjon Kjerne-variabel — Skal fylles ut — 
Ingen beregning

B2b QT 6 Numerisk Deltakere i andre former for yrkesrettet 
etter- og videre-utdanning — Arbeids-
rotasjon, utveksling, utplassering eller 
studiebesøk

B2cflag Kjerne-
variabel

QL 1 Numerisk Fane — Læring og kvalitets-sirkler Kjerne-variabel — Skal fylles ut — 
Ingen beregning

B2c QT 6 Numerisk Deltakere i andre former for yrkesrettet 
etter- og videre-utdanning — Læring eller 
kvalitets-sirkler
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Variabelnavn Variabel-
gruppe

Variabel-
type

Variabel-
lengde

Variabel-
format Variabel-beskrivelse Variabel-merknad

B2dflag Kjerne-
variabel

QL 1 Numerisk Fane — Selvstudier Kjerne-variabel — Skal fylles ut — 
Ingen beregning

B2d QT 6 Numerisk Deltakere i andre former for yrkesrettet 
etter- og videre-utdanning — Selvstudier

B2eflag Kjerne-
variabel

QL 1 Numerisk Fane — Deltakelse på konferanser osv. Kjerne-variabel — Skal fylles ut — 
Ingen beregning

B2e QT 6 Numerisk Deltakere i andre former for yrkesrettet 
etter- og videre-utdanning —  
Deltakelse på konferanser osv.

B3a QL 1 Numerisk Yrkesrettede etter- og videre-utdannings-
kurs for ansatte foregående år 2004

B3b QL 1 Numerisk Planlagte yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs for ansatte kommende år 
2006

B4a QL 1 Numerisk Andre former for yrkesrettet etter- og 
videre-utdanning for ansatte foregående år 
2004

B4b QL 1 Numerisk Planlagte andre former for yrkesrettet etter- 
og videre-utdanning for ansatte kommende 
år 2006

C1tot Nøkkel-
variabel

QT 6 Numerisk Samlet antall deltakere på yrkesrettede 
etter- og videre-utdannings-kurs

Nøkkel-variabel — Skal fylles ut

C1m QT 6 Numerisk Deltakere på yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs — Menn

C1f QT 6 Numerisk Deltakere på yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs — Kvinner

C2a QT 6 Numerisk Deltakere på yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs — Under 25 år

C2b QT 6 Numerisk Deltakere på yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs — 
25 til 54 år

C2c QT 6 Numerisk Deltakere på yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs — 
55 år og eldre

C3tot Nøkkel-
variabel

QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid (i timer) anvendt på alle 
yrkesrettede etter- og videre-utdannings-
kurs

Nøkkel-variabel — Skal fylles ut 
— I timer

C3i QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid (i timer) anvendt på 
interne yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs

I timer

C3e QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid (i timer) anvendt på 
eksterne yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs 

I timer

C4tot Nøkkel-
variabel

QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid (i timer) anvendt på alle 
yrkesrettede etter- og videre-utdannings-
kurs

Nøkkel-variabel — Skal fylles ut 
— I timer

C4m QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid (i timer) på yrkesrettede 
etter- og videre-utdannings-kurs — Menn

I timer

C4f QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid (i timer) på yrkesrettede 
etter- og videre-utdannings-kurs — Kvinner

I timer

C5a QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid i timer — Fremmed-språk 
(222) og morsmål (223)

I timer
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Variabelnavn Variabel-
gruppe

Variabel-
type

Variabel-
lengde

Variabel-
format Variabel-beskrivelse Variabel-merknad

C5b QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid i timer — 
Salg (341) og markeds-føring (342)

I timer

C5c QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid i timer — 
Regnskap (344) og finans (343), ledelse 
og admini-strasjon (345) og kontorarbeid 
(346)

I timer

C5d QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid i timer — 
Personlig utvikling (090), arbeidsliv (347)

I timer

C5e QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid i timer — 
Informatikk (481) og bruk av datamaskin 
(482)

I timer

C5f QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid i timer — 
Teknikk, produksjon og bygg- og anlegg  
(5)

I timer

C5g QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid i timer — 
Miljøvern (850) og HMS (862)

I timer

C5h QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid i timer —Tjeneste-ytelser 
til privat-personer (81), transport-tjenester 
(84), sikkerhets-tjenester (861) og militære 
tjenester (863)

I timer

C5i QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid i timer — 
Annen opplæring

I timer

C6a QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid (i timer) — 
Skoler, høgskoler, universiteter og andre 
høyere utdannings-institusjoner

I timer

C6b QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid (i timer) — 
Offentlige utdannings-institusjoner 
(finansiert eller styrt av det offentlige, 
f.eks. voksen-opplærings-sentre)

I timer

C6c QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid (i timer) — 
Private opplærings-foretak

I timer

C6d QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid (i timer) — 
Private foretak som ikke hovedsakelig 
driver med opplæring (utstyrs-leverandører, 
morselskaper/assosierte foretak)

I timer

C6e QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid (i timer) — 
Arbeidsgiver-organisa-sjoner, handels-
kamre, bransje-organer

I timer

C6f QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid (i timer) — 
Fagforeninger

I timer

C6g QT 10 Numerisk Betalt arbeidstid (i timer) — 
Andre leverandører av opplærings-tjenester

I timer

C7aflag QL 1 Numerisk Fane — Gebyrer

C7a QT 10 Numerisk Kostnader til yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs — Gebyrer og utgifter til 
kurs for ansatte

I euro
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Variabelnavn Variabel-
gruppe

Variabel-
type

Variabel-
lengde

Variabel-
format Variabel-beskrivelse Variabel-merknad

C7bflag QL 1 Numerisk Fane — Reise-kostnader

C7b QT 10 Numerisk Kostnader til yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs — Utgifter til reise og 
opphold

I euro

C7cflag QL 1 Numerisk Fane — Arbeidskraft-kostnader 
undervisning

C7c QT 10 Numerisk Kostnader til yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs — Arbeidskraft-kostnader 
intern undervisning

I euro

C7dflag QL 1 Numerisk Fane — Opplærings-senter og undervis-
ningsmateriell osv..

C7d QT 10 Numerisk Kostnader til yrkesrettede etter- og videre-
utdannings-kurs — Opplærings-senter 
eller -rom og undervis-nings-materiell til 
yrkesrettede etter- og videre-utdannings-
kurs

I euro

C7sflag QL 1 Numerisk Fane— «Bare delsummer»

C7sub Nøkkel-
variabel

QT 10 Numerisk Delsummerfor kostnader til yrkesrettet 
etter- og videre-utdanning 

Nøkkel-variabel — Skal fylles ut 
— I euro

PAC Nøkkel-
variabel

QT 10 Numerisk Kostnader ved ansattes fravær — skal 
beregnes (PAC=C3tot*A5/A4)

Nøkkel-variabel — Skal fylles ut 
— I euro

C8aflag QL 1 Numerisk Fane — Bidrag til yrkesrettet etter- og 
videre-utdanning

C8a QT 10 Numerisk Bidrag til yrkesrettet etter- og videre-
utdanning

I euro

C8bflag QL 1 Numerisk Fane — Inntekter fra yrkesrettet etter- og 
videre-utdanning

C8b QT 10 Numerisk Inntekter fra yrkesrettet etter- og videre-
utdanning

I euro

C7tot Nøkkel-
variabel

QT 10 Numerisk Samlede kostnader  yrkesrettet etter- og 
videre-utdanning — Skal beregnes (C7sub 
+ C8a – C8b)

Nøkkel-variabel — Skal fylles ut 
— I euro

C9a1 QL 1 Numerisk Innvandrere og etniske minoriteter — 
Ansatte

C9a2 QL 1 Numerisk Innvandrere og etniske minoriteter — 
Spesifikke kurs

C9b1 QL 1 Numerisk Funksjons-hemmede — Ansatte

C9b2 QL 1 Numerisk Funksjons-hemmede —  
Spesifikke kurs

C9c1 QL 1 Numerisk Personer uten formelle kvalifi-kasjoner — 
Ansatte

C9c2 QL 1 Numerisk Personer uten formelle kvalifi-kasjoner — 
Spesifikke kurs

C9d1 QL 1 Numerisk Personer som står i fare for å miste 
arbeidet/bli oppsagt — Ansatte

C9d2 QL 1 Numerisk Personer som står i fare for å miste 
arbeidet/bli oppsagt —Spesifikke kurs

C10a1 QL 1 Numerisk Deltidsansatte — Ansatte
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Variabelnavn Variabel-
gruppe

Variabel-
type

Variabel-
lengde

Variabel-
format Variabel-beskrivelse Variabel-merknad

C10a2 QL 1 Numerisk Yrkesrettede etter- og videre-utdannings-
kurs beregnet på deltidsansatte

C10b1 QL 1 Numerisk Kontrakts-ansatte — Ansatte

C10b2 QL 1 Numerisk Yrkesrettede etter- og videre-utdannings-
kurs beregnet på kontrakts-ansatte

D1 QL 1 Numerisk Egne eller felles opplærings-sentre

D2 QL 1 Numerisk Person eller enhet i foretaket med ansvar 
for organisering av yrkesrettet etter- og 
videre-utdanning

D3 QL 1 Numerisk Foretaket benytter ekstern rådgivning

D4 QL 1 Numerisk Foretaket benytter seg jevnlig av formelle 
framgangs-måter for å vurdere foretakets 
framtidige behov for kompetanse

D5 QL 1 Numerisk Foretaket gjennomfører strukturerte 
intervjuer med ansatte for å fastslå deres 
spesifikke opplærings-behov

D6 QL 1 Numerisk Plan-leggingen av yrkesrettet etter- og 
videre-utdanning i foretaket munner ut i en 
skriftlig opplærings-plan eller et skriftlig 
opplærings-program

D7 QL 1 Numerisk Årlig opplærings-budsjett som omfatter 
yrkesrettet etter- og videre-utdanning

D8 QL 1 Numerisk Etter opplæringen måles deltakernes 
tilfredshet med opplæringen

D9 QL 1 Numerisk Etter opplæringen  vurderes deltakerne for 
å fastslå om de faktisk har lært seg mål-
ferdighetene

D10 QL 1 Numerisk Foretaket vurderer deltakernes 
yrkesmessige atferd og endringer i arbeids-
utførelsen etter opplæringen

D11 QL 1 Numerisk Virkningen av opplæringen på forretnings-
resultatene måles ved hjelp av indikatorer

D12 QL 1 Numerisk Nasjonale, sektorvise eller andre avtaler 
mellom partene i arbeidslivet som har 
innvirkning på planer, politikk og praksis 
med hensyn til yrkesrettet etter- og videre-
utdanning

D13 QL 1 Numerisk Det finnes en formell struktur

D13a QL 1 Numerisk Den formelle strukturens rolle — 
Målsetting for og prioritering av 
yrkesrettede etter- og videre-utdannings-
tiltak

D13b QL 1 Numerisk Den formelle strukturens rolle — 
Fastsettelse av kriterier for utvelgelse av 
mål-populasjon for deltakelse i yrkesrettet 
etter- og videre-utdanning
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Variabelnavn Variabel-
gruppe

Variabel-
type

Variabel-
lengde

Variabel-
format Variabel-beskrivelse Variabel-merknad

D13c QL 1 Numerisk Den formelle strukturens rolle — Emnet 
for den yrkesrettede etter- og videre-
utdanningen

D13d QL 1 Numerisk Den formelle strukturens rolle — Budsjett-
behandlingen i forbindelse med yrkesrettet 
etter- og videre-utdanning

D13e QL 1 Numerisk Den formelle strukturens rolle — 
Framgangs-måten for utvelgelse av 
eksterne leverandører av yrkesrettet etter- 
og videre-utdanning

D13f QL 1 Numerisk Den formelle strukturens rolle —
Evaluering av resultatene av opplæringen

D14a QL 1 Numerisk Offentlig finansiert rådgivning for å 
identifisere opplærings-behov og/eller 
utarbeide opplærings-planer 

D14b QL 1 Numerisk Finansielle tilskudd til kostnadene til 
opplæring av ansatte

D14c QL 1 Numerisk Skattefradag for utgifter til opplæring av 
ansatte

D14d QL 1 Numerisk Framgangs-måter for å garantere 
standarden på underviserne (nasjonale 
registre, vurdering osv.) 

D14e QL 1 Numerisk Fastsettelse av anerkjente standarder og 
rammer for kvalifika-sjoner og sertifisering

D15a QL 1 Numerisk Store utgifter til yrkesrettede etter- og 
videre-utdannings-kurs

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

D15b QL 1 Numerisk Mangel på egnede yrkesrettede etter- og 
videre-utdannings-kurs i markedet

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

D15c QL 1 Numerisk Vanskelig å vurdere foretakets behov for 
yrkesrettet etter- og videre-utdanning

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

D15d QL 1 Numerisk Betydelig satsing på opplæring i et tidligere 
år

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

D15e QL 1 Numerisk Stor arbeidsbyrde og begrenset tid til 
rådighet hos de ansatte

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

D15f QL 1 Numerisk Det nåværende opplærings-nivået dekker 
foretakets behov

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

D15g QL 1 Numerisk Større fokus på yrkesrettet grunnopp-
læring enn på yrkesrettet etter- og videre-
utdanning

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

D15h QL 1 Numerisk Andre årsaker Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

E1a QL 1 Numerisk Ferdigheter og kompetanse i dag dekker 
foretakets nåværende behov

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

E1b QL 1 Numerisk Foretakets foretrukne strategi var å 
rekruttere personer med de ferdigheter og 
den kompetanse som var nødvendig

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

E1c QL 1 Numerisk Foretaket hadde vanskelig-heter med å 
vurdere egne behov mht. yrkesrettet etter- 
og videre-utdanning

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering
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Variabelnavn Variabel-
gruppe

Variabel-
type

Variabel-
lengde

Variabel-
format Variabel-beskrivelse Variabel-merknad

E1d QL 1 Numerisk Mangel på egnede yrkesrettede etter- og 
videre-utdannings-kurs i markedet

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

E1e QL 1 Numerisk Kostnadene ved yrkesrettede etter- og 
videre-utdannings-kurs var for store for 
foretaket

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

E1f QL 1 Numerisk Foretaket foretrakk å fokusere på 
yrkesrettet grunnopp-læring i stedet for 
yrkesrettet etter- og videre-utdanning

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

E1g QL 1 Numerisk Det ble investert i yrkesrettet etter- og 
videre-utdanning i et tidligere år, og det var 
ikke behov for gjentakelse i 2005

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

E1h QL 1 Numerisk Ansatte hadde ikke tid til å delta i 
yrkesrettet etter- og videre-utdanning

Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

E1i QL 1 Numerisk Andre årsaker Høyst 3 — Ingen klassifi-sering

F1tot05 Kjerne-
variabel

QT 6 Numerisk Samlet antall deltakere i yrkesrettet grunn-
opplæring i foretaket i 2005

Kjerne-variabel — Skal fylles ut — 
Ingen beregning

F1m05 QT 6 Numerisk Samlet antall mannlige deltakere i 
yrkesrettet grunn-opplæring i foretaket i 
2005

F1f05 QT 6 Numerisk Samlet antall kvinnelige deltakere i 
yrkesrettet grunn-opplæring i foretaket i 
2005

F2aflag QL 1 Numerisk Fane — Individuelle arbeidskraft-kostnader 
til yrkesrettet grunn-opplæring 

F2a QT 10 Numerisk Kostnader til yrkesrettet grunn-opplæring 
— Arbeidskraft-kostnader for enkelt-
personer som er registrert i en yrkesrettet 
grunn-opplæring

I euro

F2bflag QL 1 Numerisk Fane — Andre kostnader til yrkesrettet 
grunn-opplæring 

F2b QT 10 Numerisk Kostnader til yrkesrettet grunn-opplæring 
— Andre kostnader — Under-visnings-
gebyrer, reise-kostnader, læremateriell, 
kostnader til opplærings-sentre osv.

I euro

F2cflag QL 1 Numerisk Fane — Arbeidskraft-kostnader til 
undervisere eller veiledere i yrkesrettet 
grunnopp-læring 

Valgfri variabel

F2c QT 10 Numerisk Kostnader til yrkesrettet grunn-opplæring 
— Arbeidskraft-kostnader til undervisere 
eller veiledere i yrkesrettet grunn-opplæring

Valgfri variabel — I euro

F3aflag QL 1 Numerisk Fane — Bidrag til yrkesrettet grunn-
opplæring

F3a QT 10 Numerisk Bidrag til yrkesrettet grunn-opplæring I euro

F3bflag QL 1 Numerisk Fane — Inntekter fra yrkesrettet grunn-
opplæring 

F3b QT 10 Numerisk Inntekter fra yrkesrettet grunn-opplæring I euro

F2tot Nøkkel-
variabel

QT 10 Numerisk Samlede kostnader til yrkesrettet grunn-
opplæring (F2b + F3a – F3b)

Nøkkel-variabel — Skal fylles ut 
— I euro
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VEDLEGG II

UTVALG

1. Foretaksregisteret for statistisk bruk nevnt i rådsforordning (EØF) nr. 2186/93(1) skal normalt være hovedkilde til 
utvalgsgrunnlaget. Fra dette grunnlaget skal det tas et nasjonalt representativt stratifisert sannsynlighetsutvalg av 
foretak.

2. Utvalget skal stratifiseres etter NACE og størrelsesklasse i henhold til følgende minstespesifisering:

– 20 NACE rev1.1-klasser (C, D (15-16, 17-19, 21-22, 23-26, 27-28, 29-33, 34-35, 20 + 36-37), E, F, G (50, 51, 
52), H, I (60-63, 64), J (65-66, 67), K + O)

– 3 størrelsesklasser for foretak etter antall ansatte: (10-49) (50-249) (250 og oppover)

3. En utvalgsstørrelse skal beregnes slik at den sikrer at halve lengden på et konfidensintervall på 95 % utgjør høyst 
0,2 for de estimerte parametrene, som er en andel av «opplæringsforetak» (korrigert for prosent manglende svar i 
utvalget) for hver av de 60 strataene ovenfor.

4. Følgende formel kan brukes ved bestemmelse av utvalgsstørrelse:

nh = 1/[c2 . teh + 1/Nh] / rh

Hvor:

nh = antall utvalgsenheter i stratum h

rh = forventet svarprosent i stratum h

C = største lengde av halve konfidensintervallet

teh = forventet andel opplæringsforetak i stratum h

Nh = samlet antall foretak i stratum h (opplæringsforetak og andre)

(1) EFT L 196 av 5.8.1993, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EFT L 284 av 
31.10.2003, s. 1).
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VEDLEGG III

Beregningsprinsipper	og	vekting	av	registrerte	data

Statene skal treffe de nødvendige tiltak for å minske omfanget av totalt manglende svar (for en enhet) og delvis 
manglende svar (for en variabel). Før de foretar beregningen, skal medlemsstatene treffe alle rimelige tiltak for å 
forsøke å bruke andre datakilder.

Kjernevariabler, der manglende verdier eller beregning ikke er tillatt, er som følger:

– A1, A2tot05, B1a, B1b, B2aflag, B2bflag, B2cflag, B2dflag, B2eflag, F1tot05.

Nøkkelvariabler, der manglende verdier i størst mulig grad skal unngås og der beregning anbefales, er som følger:

– A2tot04, A4, A5, C1tot, C3tot, C4tot, C7sub, C7tot, PAC, F2tot.

Ved delvis manglende svar anbefales beregning innenfor følgende alminnelige grenser (medlemsstatenes sakkyndige 
skal alltid følge sin faglige dømmekraft ved anvendelse av disse reglene):

1. Når de registrerte dataene omfatter færre enn 50 % av de angitte variablene, skal registreringen normalt anses som 
manglende svar for enheten.

2. For en enkelt NACE-/størrelsesgruppe skal beregning ikke tillates dersom mer enn 50 % av de svarende foretakene 
mangler data om mer enn 25 % av de kvantitative variablene.

3. For en enkelt NACE-/størrelsesgruppe skal det ikke foretas beregninger av en kvantitativ variabel dersom andelen 
svarende foretak for den aktuelle variabelen er mindre enn 50 %.

4. For en enkelt NACE-/størrelsesgruppe skal det ikke foretas beregninger av en kvalitativ variabel dersom andelen 
svarende foretak for den aktuelle variabelen er mindre enn 80 %.

Kvantitative og kvalitative variabler er definert i vedlegg 1.

Avvik fra disse prinsippene skal dokumenteres fullstendig og begrunnes i den nasjonale kvalitetsrapporten.

Medlemsstatene skal beregne og oversende den vekt som skal anvendes for hver datapost sammen med eventuelle 
hjelpevariabler, som er brukt ved beregning av denne vekten. Disse hjelpevariablene registreres som variablene 
EXTRA1, EXTRA2, EXTRA3 ved behov. Metodene som anvendes ved beregning av vektene, skal angis nærmere i 
rapporten.
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VEDLEGG IV

Datafilformat	og	oversendingsregler

Dataene skal oversendes Kommisjonen (Eurostat) i elektronisk form ved hjelp av en programvare for sikker overføring 
av data (STADIUM/EDAMIS), som skal gjøres tilgjengelig av Kommisjonen (Eurostat).

Statene skal oversende to kontrollerte datasett til ESTAT:

a) et foreløpig kontrollert datasett før beregning,

b) et fullstendig kontrollert datasett etter beregning.

Begge datasettene skal inneholde variablene angitt i vedlegg 1.

Begge filene skal leveres i et format med variablene atskilt av kommategn (.csv). Den første posten i hver fil skal være 
en hovedpost som inneholder «variabelnavnene» angitt i vedlegg 1. Etterfølgende poster skal angi de nærmere verdiene 
for disse variablene for hvert svarende foretak.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 63/442 26.11.2009

VEDLEGG V

KVALITETSRAPPORTFORMAT

1. RELEVANS

Gjennomføringen av undersøkelsen og i hvilken grad statistikkene oppfyller nåværende og potensielle brukeres 
behov.

– Beskrivelse og klassifisering av brukere.

– Individuelle behov hos hver enkelt brukergruppe.

– Vurdering av om og i hvilken grad disse behovene er blitt oppfylt.

2. NØYAKTIGHET

2.1 Utvalgsfeil

– Beskrivelse av utvalgsplan og faktisk utvalg.

– Beskrivelse av beregning av endelige vekter, herunder modell for manglende svar og hjelpevariabler som 
er brukt.

– Anvendt estimator, f.eks. Horvitz-Thompson-estimator.

– Varians av estimatene etter utvalgsstratum.

– Programvare for beregning av varians.

– Særlig beskrivelse av hjelpevariabler eller data som brukes, skal rapporteres for at Eurostat skal kunne foreta 
ny beregning av de endelige vektene, siden dette kreves for beregning av variansen.

– Ved analyse av manglende svar, en beskrivelse av skjevhetene i utvalget og resultatene.

Tabeller som skal oversendes (oppdelt etter	 NACE	 og	 størrelsesklasser i henhold til den nasjonale 
utvalgsplanen):

– Antall foretak i utvalgsgrunnlaget.

– Antall foretak i utvalget.

Tabeller som skal oversendes (oppdelt etter NACE	og	størrelsesklasser i henhold til den nasjonale utvalgsplanen, 
men fordelt etter observerte foretakskjennetegn):

– Variasjonskoeffisienter(1) for følgende nøkkelstatistikker:

– Samlet antall ansatte.

– Samlet antall foretak som tilbød yrkesrettet etter- og videreutdanning. 

– Forholdet mellom samlet antall foretak som tilbød yrkesrettet etter- og videreutdanning og samlet antall 
foretak.

(1) Variasjonskoeffisienten er forholdet mellom kvadratroten av estimatorens varians og den forventede verdien. Den beregnes som 
forholdet mellom kvadratroten av beregningen av utvalgsvariansen og den beregnede verdien. Ved beregning av utvalgsvariansen 
skal det tas hensyn til utvalgets utforming og endringer i strata.
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– Samlet antall foretak som tilbød yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs.

– Forholdet mellom samlet antall foretak som tilbød yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs og samlet 
antall foretak.

– Samlet antall ansatte i foretak som tilbød yrkesrettet etter- og videreutdanning.

– Samlet antall deltakere i yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs.

– Forholdet mellom samlet antall deltakere på yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs og samlet antall 
ansatte.

– Forholdet mellom samlet antall deltakere på yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs og samlet antall 
ansatte i foretak som tilbød yrkesrettet etter- og videreutdanning.

– Samlede kostnader til yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs.

– Samlet antall foretak som tilbyr yrkesrettet grunnopplæring.

– Samlet antall deltakere i yrkesrettet grunnopplæring.

– Samlede kostnader til yrkesrettet grunnopplæring.

– Forholdet mellom samlet antall foretak som tilbyr yrkesrettet grunnopplæring og samlet antall foretak.

2.2 Ikke-utvalgsfeil

2.2.1 Dekningsområdefeil

– Beskrivelse av registeret som brukes til utvalget, og dets totale kvalitet.

– Data i registeret og oppdateringsfrekvens.

– Feil som skyldes manglende samsvar mellom utvalgsgrunnlaget og målpopulasjonen og delpopulasjoner 
(overdekning, underdekning, feilklassifiseringer).

– Metoder som brukes for å innhente disse dataene.

– Merknader om behandlingen av feilklassifiseringer.

Tabeller som skal oversendes (oppdelt etter NACE	og	størrelsesklasser i henhold til den nasjonale utvalgsplanen, 
men fordelt etter observerte foretakskjennetegn):

– Antall foretak.

– Forholdet mellom antall foretak for hvilke observerte strata tilsvarer utvalgsstrata: Antall foretak i 
utvalgsstrata. Angi om det er tatt hensyn til endringer i virksomhetene.

2.2.2 Målefeil

Dersom det er aktuelt, en vurdering av feil som er oppstått under innsamlingen av data, som for	 eksempel 
skyldes:

– Utformingen av spørreskjemaet (resultater av forhåndsprøving eller laboratoriemetoder, spørrestrategier) — 
spørreskjema skal vedlegges.

– Rapporteringsenhet/oppgavegiver (reaksjoner fra oppgavegivere):

– Minnefeil

– Manglende interesse hos oppgavegivere.
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– Virkninger av alder, utdanning osv.

– Feil ved utfylling av skjemaene.

– Oppgavegivers informasjonssystem og bruk av administrative registre (samsvar mellom administrative 
begreper og utformingen av undersøkelsen, f.eks. referanseperiode, tilgjengeligheten av primærdata).

– Typer datainnsamling (sammenligning av ulike datainnsamlingsmetoder).

– Intervjuers egenskaper og oppførsel.

– Sosioøkonomiske kjennetegn.

– Forskjellige måter å administrere spørreskjemaet på.

– Forskjell i hjelp til oppgavegiver.

– Spesifikke undersøkelser eller teknikker for å vurdere disse feilene.

– Metoder for å minske denne type feil.

– Detaljerte kommentarer om problemer med spørreskjemaet som helhet eller med enkeltspørsmål 
(kommentarer til alle variabler).

– Beskrivelse og vurdering av tiltak som treffes for å sikre høy kvalitet på «deltakerdata» og for å sikre at det 
ikke samles inn data om «deltakere per opplæringstiltak».

2.2.3 Bearbeidingsfeil

Beskrivelse av dataredigeringsprosessen.

– Bearbeidingssystemer og -verktøy som er brukt.

– Feil på grunn av koding, redigering, vekting og tabulering osv.

– Kvalitetskontroller på makro-/mikronivå.

– Korrigeringer og mislykkede redigeringer oppdelt i manglende verdier, feil og avvik.

2.2.4 Feil på grunn av manglende svar

– Beskrivelse av tiltak som er truffet med hensyn til «ny henvendelse».

– Svarfrekvens per enhet og per variabel.

– Vurdering av manglende svar per enhet.

– Vurdering av manglende svar per variabel.

– Fullstendig rapport om framgangsmåter ved beregning, herunder hvilke metoder som brukes ved beregning 
og/eller ny vekting.

– Merknader om metode og resultatet av analysen av manglende svar eller andre metoder for å vurdere følgene 
av manglende svar.
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Tabeller som skal oversendes (oppdelt etter NACE	og	størrelsesklasser i henhold til den nasjonale utvalgsplanen, 
men fordelt etter observerte foretakskjennetegn):

– Svarfrekvens per enhet(1).

– Svarfrekvens per variabel(2) for følgende spørsmål for alle oppgavegivere:

– Samlet antall arbeidstimer som en funksjon av alle oppgavegivere.

– Samlede arbeidskraftkostnader som en funksjon av alle oppgavegivere.

– Svarfrekvens per variabel for følgende for foretak som tilbyr yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs:

– Yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs for særlige aldersgrupper som en funksjon av foretak som 
tilbyr yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs.

– Samlet antall deltakere på kursene, menn, kvinner, som en funksjon av foretak som tilbyr yrkesrettede 
etter- og videreutdanningskurs.

– Samlet antall timer anvendt på yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs, menn, kvinner, som en 
funksjon av foretak som tilbyr yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs.

– Antall timer anvendt på yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs som organiseres internt og eksternt, 
som en funksjon av foretak som tilbyr yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs.

– Samlede kostnader for yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs som en funksjon av foretak som 
tilbyr yrkesrettede etter- og videreutdanningskurs.

– Svarfrekvens per variabel for følgende for foretak som tilbyr yrkesrettet grunnopplæring.

– Samlede kostnader for yrkesrettet grunnopplæring som en funksjon av foretak som tilbyr yrkesrettet 
grunnopplæring.

3. AKTUALITET OG PUNKTLIGHET

– Tabell over start- og sluttdatoer for følgende prosjektfaser:

– Datainnsamling.

– Utsending av spørreskjemaer.

– Påminnelser og oppfølging.

– Personlige intervjuer.

– Kontroll og redigering av data.

– Ytterligere validering og beregning.

– Undersøkelse av manglende svar (der det er aktuelt).

– Skjønnsmessige vurderinger.

– Oversending av data til Eurostat.

– Spredning av nasjonale resultater.

(1) Den totale svarfrekvensen (per enhet) er forholdet mellom antall oppgavegivere som omfattes og antall spørreskjemaer som er sendt 
til den utvalgte populasjonen.

(2) Den delvise svarfrekvensen (per variabel) er forholdet mellom antall tilgjengelige data og antall tilgjengelige og manglende data 
(tilsvarer antall oppgavegivere som omfattes).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 63/446 26.11.2009

4. TILGJENGELIGHET OG KLARHET

– Hvilke resultater ble eller vil bli sendt til foretakene.

– Plan for spredning av resultatene.

– Kopi av alle metodiske dokumenter om framlagte statistikker.

5. SAMMENLIGNBARHET

– Når det er hensiktsmessig og relevant, skal statene komme med merknader om følgende:

– Avvik fra det europeiske spørreskjemaet.

– Om undersøkelsen var knyttet til en annen nasjonal undersøkelse.

– I hvilken grad undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av eksisterende registerdata.

– Definisjoner og anbefalinger.

6. SAMMENHENG

– Sammenligning av statistikker for samme fenomen eller variabel fra andre undersøkelser eller kilder.

– Vurdering av sammenhengen med statistikk om foretaksstrukturer for antall ansatte, som en funksjon av 
NACE og størrelsesgruppe.

– Vurdering av sammenhengen med andre nasjonale datakilder for aldersgruppefordeling blant ansatte 
(A3a,A3b,A3c), som en funksjon av NACE og størrelsesgruppe (dersom tilgjengelig).

– Vurdering av sammenhengen med andre nasjonale datakilder for aldersgruppefordeling blant deltakere i 
yrkesrettet etter- og videreutdanning (C2a,C2b,C2c), som en funksjon av NACE og størrelsesgruppe (dersom 
tilgjengelig).

Tabeller som skal oversendes (oppdelt etter NACE	og	størrelsesklasser i henhold til den nasjonale utvalgsplanen, 
men fordelt etter observerte foretakskjennetegn):

– Antall ansatte fra statistikk over foretaksstrukturer (kommisjonsforordning (EF) nr. 2700/98(1) — kode 
16 11 0).

– Antall ansatte i henhold til CVTS3.

– Prosentvise forskjeller (SBS —CVTS3)/SBS.

– Antall ansatte for hver aldersgruppe A3a,A3b,A3c.

– Antall ansatte for hver aldersgruppe i henhold til andre kilder.

– Prosentvise forskjeller (A3x — annen nasjonal kilde A3x)/A3x (hvor x = a, b, c).

– Antall deltakere i yrkesrettet etter- og videreutdanning for hver aldersgruppe C2a,C2b,C2c.

– Antall deltakere i yrkesrettet etter- og videreutdanning for hver aldersgruppe i henhold til andre kilder.

– Antall deltakere i yrkesrettet etter- og videreutdanning i prosent (C2x — annen nasjonal kilde for C2x)/C2x 
(hvor x = a, b, c).

(1) EFT L 344 av 18.12.1998, s. 49. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1670/2003 (EFT L 244 av 29.9.2003, s. 74).
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7. BELASTNING OG NYTTE

– Analyse av belastning og nytte på nasjonalt plan f.eks. med hensyn til: 

– Gjennomsnittlig svartid for hvert enkelt spørreskjema.

– Problematiske spørsmål og variabler.

– Hvilke variabler var mest/minst nyttige når det gjelder å beskrive yrkesrettet etter- og videreutdanning 
på nasjonalt nivå.

– Anslått eller faktisk tilfredshet blant databrukere på nasjonalt nivå.

– Forskjellig belastning for små og store foretak.

– Tiltak som er truffet for å minske belastningen.


