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av 29. oktober 2009
RPEUXNHQDYGHQLQWHUQDVMRQDOHVWDQGDUGHQIRU\UNHVNODVVL¿VHULQJ ,6&2
(2009/824/EF)(*)

.200,6-21(1 )25 '( (8523(,6.( )(//(66.$3
+$5²
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
felleskap, særlig artikkel 211, og

beslutningsmyndighet ved å se på andelen kvinner og
PHQQLOHGHQGHVWLOOLQJHULKHQKROGWLO,6&2 &20 
5)

Innenfor rammen av rådsresolusjon av 15. november
 RP Q\H NYDOL¿NDVMRQHU IRU Q\H MREEHU 2) vil yrke
være viktig i vurderingen av kompetansebehovet og
kompetansemangler på det europeiske arbeidsmarkedet,
og en harmonisert metode for yrker vil derfor være av
avgjørende betydning.



,6&2NODVVL¿VHULQJHQ OHJJHU VW¡UUH YHNW Sn \UNHU
WLONQ\WWHWLQIRUPDVMRQVRJNRPPXQLNDVMRQVWHNQRORJL²

ut fra følgende betraktninger:




3)

4)

'HQLQWHUQDVMRQDOHDUEHLGVRUJDQLVDVMRQ ,/2 KDUUHYLGHUW
den forrige utgaven av den internasjonale standarden
IRU \UNHVNODVVL¿VHULQJ ,6&2  IRU n XWYLNOH HQ PHU
KHQVLNWVPHVVLJ NODVVL¿VHULQJ VRP ODQGHQH NDQ EHQ\WWH
i den neste runden med folketellinger samt i nasjonale
arbeidsformidlinger og til andre kunderettede formål. For
å sikre sammenlignbarhet mellom opplysninger om yrker
IUD(8VPHGOHPVVWDWHURJUHVWHQDYYHUGHQHUGHWYLNWLJ
n WD L EUXN GHQQH UHYLGHUWH NODVVL¿VHULQJHQ ,6&2  L
de mest sentrale undersøkelsene innenfor det europeiske
statistikksystem der det samles inn opplysninger om
\UNHU I¡U QHVWH UXQGH PHG IRONHWHOOLQJHU VRP YLO ¿QQH
sted i 2011.
,6&2NODVVL¿VHULQJHQ HU PHU GHWDOMHUW HQQ GHQ
HXURSHLVNHXWJDYHQDY,6&2 NDOW,6&2 &20 
innenfor visse yrker med en høy andel av kvinnelige
arbeidstakere.
Opplysninger om yrker brukes til beregning av de
indikatorer for kjønnssegregering som anvendes i
oppfølgingen av den europeiske sysselsettingsstrategien
(retningslinje 18: Fremme en livsløpstilnærming
WLO DUEHLG RJ UHWQLQJVOLQMH  6LNUH HQ XWYLNOLQJ DY
arbeidskraftkostnader og ordninger for lønnsfastsettelse
som fremmer sysselsetting)(1). Derfor er det avgjørende
n KD HQ VWDQGDUGNODVVL¿VHULQJ VRP JM¡U GHW PXOLJ n
utarbeide sammenlignbare opplysninger om yrker.
Opplysninger om yrker er også blitt brukt til å måle
framskritt med hensyn til kjønnsbalanse i stillinger med

 'HQQHIHOOHVVNDSVUHWWVDNWHQNXQQJMRUWL(87/DYV
HURPKDQGOHWL(6NRPLWHHQVEHVOXWQLQJQUDYPDUVRP
HQGULQJDY(6DYWDOHQVYHGOHJJ;;, 6WDWLVWLNN VH(6WLOOHJJHWWLODen
europeiske unions tidende nr. 30 av 10.6.2010, s. 39.
(1  (87/DYV

87)250(7'(11(5(.200$1'$6-21
 0HGOHPVVWDWHQHE¡UXWYLNOHXWDUEHLGHRJVSUHVWDWLVWLNNHU
inndelt etter yrke ved bruk av den internasjonale standarden
IRU \UNHVNODVVL¿VHULQJ DY  ,6&2  VRP IDVWVDWW
L YHGOHJJHW HOOHU YHG EUXN DY HQ QDVMRQDO NODVVL¿VHULQJ
DYOHGHWDY,6&2
 0HGOHPVVWDWHQH
E¡U
EUXNH
lønnsstrukturundersøkelsen 2010.

,6&2

IRU

 0HGOHPVVWDWHQHE¡UIUDRJPHGUHIHUDQVHnUHWEUXNH
,6&2 Sn DOOH VWDWLVWLNNRPUnGHU GHU GHW XWDUEHLGHV
statistikk inndelt etter yrke.
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