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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 530/1999 
av 9. mars 1999 om statistikk over strukturen i lønn og 
arbeidskraftkostnader(1), særlig artikkel 11 iv), og

ut fra følgende betraktninger:

(1) Forordning (EF) nr. 530/1999 ble gjennomført ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 452/2000(2) og 
(EF) nr. 72/2002(3) som definerer innholdet i og 
vurderingskriteriene for kvalitetsrapporten som sendes til 
Kommisjonen (Eurostat) etter hver referanseperiode.

(2) Opplysningene som oppgis i rapporten må vise til 
visse variabler. Disse variablene er definert i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1726/1999(4) og (EF) 
nr. 916/2000(5).

(3) Det er nødvendig å endre tiltakene for kvalitetsvurdering 
av statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader 
som følge av de endringer som er gjort i forordning (EF) 
nr. 1726/1999 og (EF) nr. 1916/2000 ved hhv. 
forordning (EF) nr. 1737/2005 og (EF) nr. 1738/2005. 
Av klarhetshensyn, og for å minske byrden for de 
nasjonale statistikkontorene, er det også nødvendig å 
harmonisere kvalitetsvurderingen av statistikk over 
arbeidskraftkostnader og lønn.

(4) Forordning (EF) nr. 452/2000 og (EF) nr. 72/2002 bør 
derfor erstattes av denne forordning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 6.5.2006, s. 30, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2006 av 27. oktober 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 64, 21.12.2006, s. 8.

(1) EFT L 63 av 12.3.1999, s. 6. Forordningen endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 53.
(3) EFT L 15 av 17.1.2002, s. 7.
(4) EFT L 203 av 3.8.1999, s. 28. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1737/2005 (EUT L 279 av 22.10.2005, s. 11).
(5) EFT L 229 av 9.9.2000, s. 3. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1738/2005 (EUT L 279 av 22.10.2005, s. 32).

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Innholdet i og vurderingskriteriene for kvalitetsrapporten 
nevnt i artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 530/1999 
fastsettes i vedlegget til denne forordning.

Variablene angitt i vedlegget til denne forordning er definert i 
vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 1726/1999 og vedlegg I 
og II til forordning (EF) nr. 1916/2000.

2. Opplysningene angitt i vedlegget skal sendes inn med 
forbehold for unntakene som framgår av Fellesskapets regelverk 
for statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader, 
arbeidskraftundersøkelsen, statistikk over foretaksstrukturer 
og nasjonalregnskapene.

Artikkel 2

Kvalitetsrapporten skal oversendes Eurostat senest 24 måneder 
etter utløpet av den referanseperioden dataene ble innsamlet 
for, med mindre annet er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 3

Forordning (EF) nr. 452/2000 og (EF) nr. 72/2002 oppheves.

Artikkel 4

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 698/2006

av 5. mai 2006

om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 med hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over strukturen i 
arbeidskraftkostnader og lønn(*)

2009/EØS/65/12
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 5. mai 2006.

 For Kommisjonen
 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

—————



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 65/78 3.12.2009

VEDLEGG

Innhold i og vurderingskriterier for kvalitetsrapporten om statistikk over strukturen i arbeidskraftkostnader 
og lønn

Kvalitetsrapportene skal inneholde opplysninger om alle seks kriterier i kvalitetsdefinisjonen til det europeiske 
statistikksystemet (ESS), nemlig relevans, nøyaktighet, aktualitet og punktlighet, tilgjengelighet og klarhet, 
sammenlignbarhet og sammenheng.

Relevans1. 

 «Relevans» angir i hvilken grad statistikken oppfyller behovene til eksisterende og mulige brukere. Det vil 
si om alle nødvendige statistikker er utarbeidet og i hvilken utstrekning de anvendte begrepene (definisjoner, 
klassifikasjoner osv.) gjenspeiler brukernes behov.

 Kvalitetsrapportene om statistikk over strukturen i hhv. arbeidskraftkostnader og lønn skal omfatte:

en oversikt over viktige nasjonale brukere,– 

en beskrivelse av deres viktigste behov, herunder en vurdering av deres tilfredshet med dataene de – 
tilbys,

en beskrivelse av alle mangler (fullstendighet) eller deler som ikke lenger anses som relevante av brukerne – 
(overflødighet). Med hensyn til fullstendighet skal manglende variabler og manglende fordelinger av 
variablene være klart beskrevet.

 Det er valgfritt å gi opplysninger om viktige nasjonale brukere og deres viktigste behov og tilfredshet.

 Som unntak fra artikkel 2 skal de valgfrie opplysningene om brukernes tilfredshet med dataene de tilbys, 
dersom slike opplysninger gis, sendes til Eurostat senest 36 måneder etter utløpet av referanseperioden.

Nøyaktighet2. 

 «Nøyaktighet» angir i generell statistisk forstand hvor nær beregninger eller overslag er de nøyaktige eller 
sanne verdiene av de aktuelle variablene.

2.1. Utvalgsfeil

 Som en indikasjon på nøyaktighet skal variasjonskoeffisienten(1) for viktige variabler beregnes og oversendes 
i begge undersøkelsene.

1) For statistikk over arbeidskraftkostnader skal variasjonskoeffisienten beregnes og oversendes for følgende 
variabler:

 «Årlige arbeidskraftkostnader»(2)

 og

 «Arbeidskraftkostnader per time»(3).

 Foruten variasjonskoeffisientene for populasjonen som helhet bør også egne variasjonskoeffisienter 
foreligge for begge variabler for følgende særlige fordelinger:

næringshovedområder i NACE,– 

NUTS-nivå 1 (dersom hensiktsmessig),– 

størrelsesklasse (1–9 (dersom hensiktsmessig), 10–49, 50–249, 250–499, 500–999, 1000+).– 

2) For statistikk over strukturen i lønn skal variasjonskoeffisienten beregnes og oversendes for følgende 
variabler:

  «Bruttolønn i referansemåneden»(4)

  og

(1) Variasjonskoeffisienten er forholdet mellom kvadratroten av estimatorvariansen og dens forventede verdi. Den beregnes ved å 
regne ut forholdet mellom kvadratroten av overslaget av utvalgsvariansen og dens beregnede verdi. Både telleren og nevneren i 
forholdet som bestemmer variasjonskoeffisienten bør oppgis, sammen med den resulterende variasjonskoeffisienten. Ved beregning 
av utvalgsvariansen må det tas hensyn til utvalgets sammensetning.

(2) Kode D (samlede arbeidskraftkostnader), summen av verdien av kode D1, D2, D3 og D4 minus D5 i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 1726/1999.

(3) Kode D (samlede arbeidskraftskostnader), summen av verdien av kode D1, D2, D3 og D4 minus D5, delt på verdien av kode B1, 
i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1726/1999.

(4) Kode 4.2 (samlet bruttolønn i referansemåneden) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1916/2000.
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  «Gjennomsnittlig brutto timelønn i referansemåneden»(1).

 Foruten variasjonskoeffisientene for populasjonen som helhet bør også egne variasjonskoeffisienter 
foreligge for begge variabler for følgende særskilte fordelinger:

heltidsansatte (separat for menn og kvinner) og deltidsansatte,– 

næringshovedområde i NACE,– 

yrke (ISCO-88 på ettsifret nivå),– 

aldersklasse (under 20, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 og over),– 

NUTS-nivå 1 (dersom hensiktsmessig),– 

utdanningsnivå (ISCED 0 til 6),– 

foretakets størrelsesklasse (1–9 (dersom hensiktsmessig), 10–49, 50–249, 250–499, 500–999, – 
1000+).

 Fordelingen etter utdanningsnivå er valgfri.

 I tillegg skal medlemsstatene oversende en liste over de cellene som ikke anses å være tilstrekkelig pålitelige 
i de flerdimensjonale tabellene i programmet for offentliggjøring på europeisk plan som er avtalt med 
medlemsstatene.

 Dersom ikke-sannsynlighetsutvalg brukes, skal det i stedet, dersom mulig, gis en beskrivelse av de mulige 
kildene til manglende nøyaktighet grunnet utvalgsmetoden som brukes og deres virkning på beregningene.

2.2. Ikke-utvalgsfeil

2.2.1. D e k n i n g s f e i l

 Kvalitetsrapportene om statistikk over strukturen i hhv.arbeidskraftkostnader og lønn skal inneholde følgende 
opplysninger om dekning:

beskrivelse av eventuelle forskjeller mellom referansepopulasjonen og den undersøkte populasjonen,– 

beregnet andel under- og overdekning(– 2) av referansepopulasjonen.

2.2.2.  M å l e -  o g  b e a r b e i d i n g s f e i l

 Kvalitetsrapportene om statistikk over strukturen i hhv. arbeidskraftkostnader og lønn skal inneholde følgende 
opplysninger om måle- og bearbeidingsfeil:

opplysninger om variabler med måle- og bearbeidingsfeil som ikke kan overses,– 

opplysninger om hovedkildene til måle- og bearbeidingsfeil (som ikke kan overses), deres virkning på – 
nøyaktigheten av overslagene og eventuelle tilgjengelige metoder som er brukt for korreksjon.

2.2.3. F e i l  s o m  s k y l d e s  m a n g l e n d e  s v a r

 Kvalitetsrapportene om statistikk over strukturen i hhv. arbeidskraftkostnader og lønn skal inneholde følgende 
opplysninger om feil som skyldes manglende svar:

svarprosent per enhet(– 3),

beregningsprosent per enkeltspørsmål(– 4) og virkningen av beregningen på nøyaktigheten av overslagene 
for variablene «Årlige arbeidskraftkostnader» og «Bruttolønn i referansemåneden» som definert i 
nr. 2.1,

samlet beregningsprosent(– 5). Dersom det ikke foreligger opplysninger for alle de obligatoriske variablene, 
skal beregningen gjøres på grunnlag av de obligatoriske variablene der de nødvendige opplysningene 
foreligger.

(1) Kode 4.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1916/2000.
(2) «Underdekning» angir enheter som feilaktig ikke inngår i grunnlaget. «Overdekning» viser enten til enheter som ikke omfattes av 

undersøkelsen eller til enheter som ikke finnes i virkeligheten.
(3) Svarprosent per enhet er forholdet, uttrykt som prosentdel, mellom antall svar og samlet antall oppgavegivere som omfattes av 

undersøkelsen.
(4) Beregningsprosent per enkeltspørsmål angir beregnede verdier for en bestemt variabel som prosentdel av det samlede antall verdier 

for denne variabelen.
(5) Samlet beregningsprosent angir beregnede verdier for alle variabler som prosentdel av det samlede antall verdier for disse 

variablene.
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2.2.4. F e i l  v e d  m o d e l l e n s  f o r u t s e t n i n g e r

 Dersom modellberegning brukes, skal kvalitetsrapportene om statistikk over strukturen i hhv. 
arbeidskraftkostnader og lønn inneholde en beskrivelse av modellene som er brukt og deres virkning på 
overslagene (f.eks. beregnet andel av hele variabelen), i det minste for variablene «Årlige arbeidskraftkostnader» 
og «Bruttolønn i referansemåneden» som definert i nr. 2.1.

 Det skal legges særlig vekt på modeller for korreksjon av ikke-utvalgsfeil, for eksempel dekning av enheter for 
alle obligatoriske størrelsesklasser eller næringshovedområder i NACE, beregning eller vekting for å korrigere 
manglende svar fra enhet.

3. Punktlighet og aktualitet

 «Punktlighet» viser til tidsrommet mellom tidspunktet for frigivelse av data og det tidspunktet dataene skulle 
vært levert, for eksempel med henvisning til en offisiell tidsplan fastsatt i forordninger eller tidligere avtalt 
mellom parter.

 «Aktualitet» gjenspeiler tidsrommet mellom det tidspunktet dataene foreligger og begivenheten eller 
fenomenet de beskriver.

3.1. Punktlighet

 For å forstå og løse problemer med punktlighet, skal det leveres opplysninger om gjennomføringen av 
undersøkelser på nasjonalt plan, med særlig vekt på samsvaret mellom planlagte og faktiske datoer:

oppgavegivernes svarfrister, iberegnet tilbakekallinger og oppfølginger,– 

tidsrom for feltarbeid,– 

tidsrom for databehandling,– 

tidspunkter for offentliggjøring av de første resultatene.– 

3.2.  Aktualitet

 Kvalitetsrapportene om statistikk over strukturen i hhv. arbeidskraftkostnader og lønn skal inneholde 
opplysninger om tidsrommet mellom frigivelsen av data og referanseperioden for dataene på nasjonalt plan.

4. Tilgjengelighet og klarhet

 «Tilgjengelighet» viser til de fysiske vilkårene for brukernes tilgang til dataene: hvor man skal henvende seg, 
hvordan man får tilgang, leveringstid, gunstige markedsføringsvilkår (opphavsrett osv.), tilgjengelighet av 
mikro- eller makrodata, ulike formater og databærere (papir, filer, CD-ROM/DVD, Internett) osv.

 «Klarhet» viser til graden av forståelighet, herunder dataenes informasjonsmiljø, dvs. om dataene ledsages 
av passende metadata, illustrasjoner som grafer og kart, hvorvidt det foreligger opplysninger om kvaliteten 
(herunder bruksbegrensninger) og i hvilken grad det gis ytterligere hjelp.

 Som unntak fra artikkel 2 skal opplysningene om tilgjengelighet og klarhet oversendes Eurostat senest 
36 måneder etter utløpet av referanseperioden.

4.1. Tilgjengelighet

 Kvalitetsrapportene om statistikk over strukturen i hhv. arbeidskraftkostnader og lønn skal inneholde følgende 
opplysninger om metodene for spredning av resultatene:

henvisninger til offentliggjøringer av de viktigste resultatene, herunder resultater med kommentarer i form – 
av tekst, grafer, kart osv,

opplysninger om hvilke resultater, dersom noen, som er sendt til rapporterende enheter i utvalget.– 

4.2. Klarhet

 Kvalitetsrapportene om statistikk over strukturen i hhv. arbeidskraftkostnader og lønn skal inneholde følgende 
opplysninger om forståeligheten av resultatene og tilgjengeligheten av metadata:

beskrivelse av og henvisninger til tilgjengelige metadata,– 

henvisninger til viktige metodiske dokumenter om framlagte statistikker,– 

beskrivelse av de hovedtiltakene som er iverksatt av de nasjonale statistikkontorene for å opplyse brukerne – 
om lenker til dataene.
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5. Sammenlignbarhet

 «Sammenlignbarhet» gjelder måling av virkningen av ulikheter i anvendte statistiske begreper og måleverktøy/-
metoder når statistikker sammenlignes på tvers av geografiske områder, ikke-geografiske områder eller over 
tid.

5.1. Geografisk sammenlignbarhet

 Kvalitetsrapportene om statistikk over strukturen i hhv. arbeidskraftkostnader og lønn skal inneholde 
opplysninger om ulikheter mellom nasjonale og europeiske begreper, særlig når det gjelder definisjonen 
av statistiske enheter, populasjoner, referanseperioder, klassifiseringer og definisjoner av variabler og deres 
virkning på overslagene.

5.2. Sammenlignbarhet over tid

 Kvalitetsrapportene om statistikk over strukturen i hhv. arbeidskraftkostnader og lønn skal inneholde 
opplysninger om endringer av definisjoner, dekning og metoder sammenlignet med tidligere undersøkelser, og 
deres virkning på overslagene. Opplysninger om endringer av definisjoner, dekning og metoder er imidlertid 
ikke nødvendig dersom disse endringene skyldes endringer i Fellesskapets regelverk.

6. Sammenheng

 «Sammenheng» mellom statistikker viser til i hvilken utstrekning de på en pålitelig måte kan kombineres på 
ulike måter og for ulike formål. Imidlertid er det vanligvis lettere å fastslå tilfeller av manglende sammenheng 
enn å påvise sammenheng.

 Kilder med variabler som ligner eller til og med er identiske med variablene for statistikk over 
strukturen i arbeidskraftkostnader og lønn, er arbeidskraftundersøkelsen, statistikk over foretaksstrukturer, 
arbeidskraftkostnadsindeksen og nasjonalregnskapet. Kvalitetsrapportene om statistikk over strukturen i hhv. 
arbeidskraftkostnader og lønn skal inneholde sammenligninger av data om følgende variabler fra disse kildene, 
samlet og fordelt etter næringshovedområder i NACE, og det skal angis årsak dersom verdiene er vesentlig 
ulike.

1) For statistikk over strukturen i arbeidskraftkostnader skal det foretas sammenligninger mellom:

antallet faktiske arbeidstimer i referanseåret, uttrykt per ansatt(– 1), og gjennomsnittet for faktiske 
arbeidstimer i hovedarbeidsforholdet per år i arbeidskraftundersøkelsen, også uttrykt per ansatt,

variabelen «lønn», uttrykt per ansatt(– 2), og den samme variabelen per ansatt i statistikk over 
foretaksstrukturer,

gjennomsnittlige årlige vekstrater for variabelen «arbeidskraftkostnader per time»(– 3) og gjennomsnittlig 
årlig vekstrate for ukorrigert arbeidskraftkostnadsindeks. Vekstratene bør vise til undersøkelsens 
referanseår og den foregående undersøkelsens referanseår,

variabelen «lønnskostnader», uttrykt per ansatt(– 4), og den samme variabelen i nasjonalregnskapet,

2) For statistikk over strukturen i lønn skal det foretas sammenligninger mellom:

variabelen «brutto årslønn i referanseåret», uttrykt per ansatt(– 5), og variabelen «lønn», per ansatt, i 
nasjonalregnskapet.

——————

(1) Kode B1, delt på verdien av kode A1, i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1726/1999.
(2) Kode D11, delt på verdien av kode A1, i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1726/1999.
(3) Som definert i nr. 2.1.
(4) Kode D1, delt på verdien av kode A1, i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1726/1999.
(5) Kode 4.1, delt på antall ansatte, i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1916/2000.


