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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 763/2008 av 9. juli 2008 om folke- og boligtellinger(1), 
særlig artikkel 5 nr. 5 og artikkel 6 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 763/2008 fastsettes felles 
regler for innberetning av fullstendige opplysninger om 
befolkning og boligforhold hvert tiende år.

2) For å kunne vurdere kvaliteten på dataene som 
medlemsstatene overfører til Kommisjonen (Eurostat), 
er det nødvendig å fastsette kvalitetsrapportenes form og 
struktur.

3) For å sikre korrekt overføring av data og metadata bør det 
tekniske formatet være det samme for alle medlemsstater. 
Det er derfor nødvendig å fastsette et egnet teknisk format 
til bruk ved dataoverføring.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra Komiteen for det europeiske 
statistikksystem —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 9.12.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 22.

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 14.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning fastsettes formen og strukturen på 
rapportene som medlemsstatene skal sende om kvaliteten 
på de data som de overfører til Kommisjonen (Eurostat) fra 
sine folke- og boligtellinger for referanseåret 2011, samt det 
tekniske formatet for dataoverføringen, for å oppfylle kravene 
i forordning (EF) nr. 763/2008.

Artikkel 2

Definisjoner

Definisjonene og de tekniske spesifikasjonene i forordning (EF) 
nr. 763/2008, kommisjonsforordning (EF) nr. 1201/2009(2) og 
kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2010(3) får anvendelse i 
denne forordning. Videre menes med:

1. «statistikkenhet» den grunnleggende observasjonsenheten, 
det vil si en fysisk person, en husholdning, en familie, en 
bolig eller konvensjonell bolig,

2. «individuell telling» at opplysninger om hver enkelt 
statistikkenhet innhentes på en slik måte at deres kjennetegn 
kan registreres for seg og kryssklassifiseres med andre 
kjennetegn,

3. «samtidighet» at opplysningene som innhentes i en telling, 
henviser til samme tidspunkt (referansedato),

(2) EUT L 329 av 15.12.2009, s. 29.
(3) EUT L 151 av 17.6.2010, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1151/2010

av 8. desember 2010

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger, med hensyn til 

kvalitetsrapportenes form og struktur og det tekniske formatet for 
overføring av data(*)
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4. «fullstendighet innenfor et gitt territorium» at dataene 
innberettes for alle statistikkenheter innenfor et nøyaktig 
avgrenset territorium. Dersom statistikkenhetene er 
personer, menes med «fullstendighet innenfor et gitt 
territorium» at dataene som innberettes, bygger på 
opplysninger om alle personer som har sitt vanlige bosted 
i det gitte territoriet (samlet befolkning),

5. «tilgang til data for små områder» tilgang til data for små 
geografiske områder og små grupper av statistikkenheter,

6. «fastsatt periodisitet» evne til å gjennomføre tellinger 
regelmessig i begynnelsen av hvert tiår, herunder 
kontinuitet i registrene,

7. «målpopulasjon» alle statistikkenheter innenfor et 
avgrenset geografisk område som på referansedatoen 
oppfyller vilkårene for innberetning av en eller flere 
bestemte variabler. I målpopulasjonen inngår hver gyldig 
statistikkenhet nøyaktig én gang,

8. «estimert målpopulasjon» det beste tilgjengelige anslaget 
over målpopulasjonen. Den estimerte målpopulasjonen 
består av tellingspopulasjonen pluss underdekning minus 
overdekning,

9. «tellingspopulasjon» de statistikkenhetene som faktisk 
er representert i tellingsresultatene ved en eller flere 
bestemte variabler for en bestemt målpopulasjon. 
Tellingspopulasjonens dataposter tilsvarer de datapostene 
som finnes i datakilden for den bestemte målpopulasjonen, 
inklusive alle imputerte dataposter og eksklusive alle 
slettede dataposter. Dersom en datakilde på grunn av 
et metodologisk prinsipp inneholder dataposter for 
bare et utvalg av de statistikkenhetene i dens estimerte 
målpopulasjon, omfatter tellingspopulasjonen, i tillegg 
til statistikkenhetene i utvalget, tilleggssamlingen av 
statistikkenheter,

10. «tilleggssamling av statistikkenheter» de statistikkenhetene 
som tilhører en estimert målpopulasjon, men som 
datakilden ikke inneholder noen dataposter om, på grunn 
av den anvendte utvalgsmetoden,

11. «dekningsvurdering» en undersøkelse av forskjellen 
mellom en bestemt målpopulasjon og dens 
tellingspopulasjon,

12. «oppfølgende undersøkelse» en undersøkelse som 
gjennomføres kort tid etter tellingen for å vurdere dekning 
og innhold,

13. «underdekning» alle statistikkenheter som tilhører en 
bestemt målpopulasjon, men som ikke inngår i den 
tilsvarende tellingspopulasjonen,

14. «overdekning» alle statistikkenheter som inngår i 
en tellingspopulasjon som brukes for å innberette 
opplysninger om en bestemt målpopulasjon, men som 
ikke tilhører denne målpopulasjonen,

15. «imputering av datapost» å tildele en kunstig, men 
troverdig datapost til nøyaktig ett geografisk område på 
det mest detaljerte geografiske nivå som det utarbeides 
tellingsdata for, og å sette inn en slik datapost i en 
datakilde,

16. «sletting av datapost» å stryke eller ignorere en datapost 
som inngår i en datakilde som brukes for å innberette 
opplysninger om en bestemt målpopulasjon, men som 
ikke inneholder noen gyldige opplysninger om noen 
statistikkenhet i denne målpopulasjonen,

17. «delvis imputering» å sette inn kunstige, men troverdige 
opplysninger i en datapost når dataposten finnes fra før i 
datakilden, men ikke inneholder disse opplysningene,

18. «datakilde» de datapostene for statistikkenheter og/
eller hendelser knyttet til statistikkenheter som utgjør 
grunnlaget for utarbeiding av tellingsdata om en eller flere 
bestemte variabler for en bestemt målpopulasjon,

19. «registerdata» data som finnes i eller stammer fra et 
register,

20. «skjemadata» data som opprinnelig er innhentet fra 
oppgavegivere ved hjelp av et spørreskjema i forbindelse 
med innsamling av statistiske opplysninger som gjelder 
for et bestemt tidspunkt,

21. «register» et datalager for opplysninger om 
statistikkenheter som ajourføres direkte når det inntreffer 
hendelser som berører statistikkenhetene,

22. «sammenkopling av dataposter» å slå sammen 
opplysninger fra forskjellige datakilder ved å sammenligne 
datapostene for de enkelte statistikkenhetene og slå 
sammen de datapostene der opplysningene henviser til 
samme statistikkenhet,
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23. «samkjøring av registre» en sammenkopling av dataposter 
der alle samkjørte datakilder finnes i registre,

24. «datauttrekking» å hente ut tellingsdata fra opplysninger 
som finnes i et register og gjelder enkeltstående 
statistikkenheter,

25. «koding» å omdanne opplysninger til koder som 
representerer klasser i et klassifiseringssystem,

26. «identifikasjonsvariabel» en variabel i datapostene i en 
datakilde eller på en liste over statistikkenheter som brukes

– til å undersøke om datakilden (eller listen over 
statistikkenheter) inneholder bare én datapost for hver 
statistikkenhet, og/eller

– til å sammenkople dataposter.

27. «elektronisk registrering» å omdanne innsamlede data til 
et maskinleselig format,

28. «redigering av dataposter» å kontrollere og endre 
dataposter for å gjøre dem troverdige, samtidig som de 
viktigste opplysningene i datapostene beholdes,

29. «generering av en husholdning» å identifisere en 
privathusholdning i samsvar med bohusholdningsbegrepet 
som definert i vedlegget til forordning (EF) nr. 1201/2009 
under variabelen «Husholdningsstatus»,

30. «generering av en familie» å identifisere en familie på 
grunnlag av opplysninger om hvorvidt personene bor 
i samme husholdning, men uten opplysninger eller med 
ufullstendige opplysninger om personenes innbyrdes 
familieforhold. Med «familie» menes «familiekjerne» 
som definert i vedlegget til forordning (EF) nr. 1201/2009 
under variabelen «Familiestatus».

31. «enhetsfrafall» at det ikke er mulig å samle inn noen data 
for en statistikkenhet som inngår i tellingspopulasjonen,

32. «delvis frafall» at det ikke er mulig å samle inn data om 
en eller flere bestemte variabler for en statistikkenhet 
som inngår i tellingspopulasjonen, mens det er mulig å 
samle inn data om minst én annen variabel for den samme 
statistikkenheten,

33. «kontroll med offentliggjøring av statistikk» de metoder 
og framgangsmåter som benyttes for at det skal være minst 
mulig risiko for å røpe opplysninger om enkeltstående 
statistikkenheter, samtidig som flest mulig statistiske 
opplysninger offentliggjøres,

34. «estimering» beregning av statistikk eller anslagsverdier 
ved hjelp av en matematisk formel og/eller algoritme som 
anvendes på de tilgjengelige dataene,

35. «variasjonskoeffisient» standardavviket (kvadratroten av 
estimatorvariansen) dividert med estimatorens forventede 
verdi,

36. «feil ved modellens forutsetninger» en feil som skyldes 
at forutsetningene som ligger til grunn for estimeringen, 
inneholder usikkerhetsmomenter eller ikke er tilstrekkelig 
nøyaktige,

37. «datastrukturdefinisjon» et sett med strukturelle 
metadata som er knyttet til et datasett, og som inneholder 
opplysninger om hvordan begreper er forbundet med 
en hyperkubes mål, dimensjoner og attributter, samt 
opplysninger om gjengivelsen av data og tilhørende 
beskrivende metadata.

Artikkel 3

Metadata og kvalitetsrapportering

1.  Medlemsstatene skal innen 31. mars 2014 meddele 
Kommisjonen (Eurostat) bakgrunnsopplysningene som 
er fastsatt i vedlegg I til denne forordning, samt dataene 
og metadataene om kvalitet som er fastsatt i vedlegg II og 
III til denne forordning, med henvisning til sine folke- og 
boligtellinger for referanseåret 2011 og til de data og metadata 
som er overført til Kommisjonen (Eurostat) i samsvar med 
kravene i forordning (EU) nr. 519/2010.

2.  For å oppfylle kravene i nr. 1 skal medlemsstatene 
foreta en dekningsvurdering av sine folke- og boligtellinger 
for referanseåret 2011 og en vurdering av imputeringen og 
slettingen av dataposter.

3.  Forordning (EF) nr. 223/2009(1) og ESMS 
(Euro SDMX Metadata Structure), som er fastsatt i 
kommisjonsrekommandasjon 2009/498/EF(2) for utarbeiding 
og utveksling av referansemetadata (herunder om kvalitet), får 
anvendelse i forbindelse med denne forordning.

(1) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.
(2) EUT L 168 av 30.6.2009, s. 50.
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Artikkel 4

Datakilder

Alle datakilder skal kunne gi de opplysninger som er nødvendige 
for å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 763/2008, og de 
skal særlig

– ha de vesentlige kjennetegnene som er nevnt i artikkel 
2 bokstav i) i forordning (EF) nr. 763/2008 og definert i 
artikkel 2 nr. 2-6,

– representere målpopulasjonen,

– overholde de relevante tekniske spesifikasjonene fastsatt i 
forordning (EF) nr. 1201/2009 og

– bidra med data til programmet for statistiske opplysninger 
fastsatt i forordning (EU) nr. 519/2010.

Artikkel 5

Tilgang til relevante opplysninger

På anmodning fra Kommisjonen (Eurostat) skal medlemsstatene 
gi Kommisjonen (Eurostat) tilgang til alle opplysninger som 

er relevante for vurderingen av kvaliteten på overførte data og 
metadata, i samsvar med forordning (EU) nr. 519/2010, unntatt 
overføring til og lagring hos Kommisjonen av eventuelle 
mikrodata og fortrolige data.

Artikkel 6

Teknisk format for dataoverføring

Det tekniske formatet som skal brukes ved overføring av data 
og metadata for referanseåret 2011, er SDMX (Statistical 
Data and Metadata eXchange). Medlemsstatene skal overføre 
dataene som kreves, i samsvar med de datastrukturdefinisjoner 
og tilhørende tekniske spesifikasjoner som Kommisjonen 
(Eurostat) fastsetter. Medlemsstatene skal oppbevare dataene 
og metadataene som kreves, til 1. januar 2025, i tilfelle 
Kommisjonen (Eurostat) på et senere tidspunkt anmoder om 
at de overføres.

Artikkel 7

Ikrafttredelse

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, 8. desember 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

__________
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VEDLEGG I

Bakgrunnsopplysninger

Bakgrunnsopplysningene til folke- og boligtellingene som gjennomføres i medlemsstatene for referanseåret 2011, er 
delt inn i følgende punkter:

1.  OVERSIKT

1.1. Rettslig ramme

1.2. Ansvarlige organer

1.3. Henvisninger til andre relevante dokumenter (f.eks. nasjonale kvalitetsrapporter) (frivillig)

2.  DATAKILDER(1)

2.1. Klassifisering av datakildene i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 763/2008

2.2. Liste over datakildene som brukes i tellingen for 2011(2)

2.3. Matrise: «datakilder x variabler»

2.4. Graden av datakildenes samsvar med de vesentlige kjennetegnene (artikkel 4 nr. 4 i forordning (EF) 
nr. 763/2008)

2.4.1. Individuell telling

2.4.2. Samtidighet

2.4.3. Fullstendighet innenfor et gitt territorium

2.4.4. Tilgang til data for små områder

2.4.5. Fastsatt periodisitet

3.  TELLINGENS LIVSSYKLUS

3.1. Referansedato i henhold til artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 763/2008

3.2. Forberedelse og gjennomføring av datainnsamlingen

3.2.1. Skjemadata

3.2.1.1.  Utforming og prøving av spørreskjemaer (med eksemplarer av alle endelige spørreskjemaer)

3.2.1.2.  Utarbeiding av eventuelle adresselister, forberedelse av feltarbeidet, kartlegging, opplysningskampanjer

3.2.1.3.  Datainnsamling (herunder feltarbeid)

3.2.2. Registerdata

3.2.2.1.  Utarbeiding av nye registre fra og med år 2001 (dersom det er relevant)

3.2.2.2.  Endring av eksisterende registre fra og med år 2001 (herunder endringer i registrenes innhold, tilpassing av 
tellingspopulasjon og tilpassing av definisjoner og/eller tekniske spesifikasjoner) (dersom det er relevant)

3.2.2.3.  Vedlikehold av registrene (for alle registre som brukes i 2011-tellingen), herunder

– registerets innhold (registrerte statistikkenheter og opplysninger om dem, eventuell redigering av 
dataposter og/eller delvis imputering i registeret)

– administrativt ansvar

– rettslig forpliktelse til å registrere opplysninger, tiltak for å stimulere til å gi sannferdige opplysninger 
eller mulige årsaker til å gi feilaktige opplysninger

(1) Innberetningen i forbindelse med punkt 2 må være fullstendig og uten overlapping, slik at hver variabel kan tildeles nøyaktig én 
datakilde.

(2) For datakilder som er et resultat av sammenkopling av dataposter, skal listen inneholde opplysninger om den nye datakilden og alle 
de opprinnelige datakildene som den nye datakilden er avledet av.
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– forsinkelser i innberetningen, særlig rettslige/offisielle forsinkelser, forsinkelser i dataregistreringen, for 
sen innberetning

– vurdering av og justering for manglende registrering, manglende avregistrering, dobbeltregistrering

– eventuelle større registerrevisjoner som påvirker tellingsdataene for 2011, hyppighet av registerrevisjoner

– stabilitet (sammenlignbarhet av opplysninger om den registrerte populasjonen over tid) (frivillig)

– bruk av registeret, herunder statistisk bruk for andre formål enn tellingen og bruk for ikke-statistiske 
formål (f.eks. administrative formål)

3.2.2.4.  Samkjøring av registre (herunder identifikasjonsvariabler som brukes for sammenkopling av dataposter)

3.2.2.5.  Datauttrekking

3.3. Bearbeiding og vurdering

3.3.1. Databearbeiding (herunder elektronisk registrering, koding, definering av variabler, redigering av dataposter, 
imputering av dataposter, sletting av dataposter, estimering, sammenkopling av dataposter, herunder 
identifikasjonsvariabler som brukes for sammenkoplingen, generering av husholdninger og familier)

3.3.2. Kvalitets- og dekningsvurdering, oppfølgende undersøkelse(r) (dersom det er relevant), endelig datavalidering

3.4. Formidling (formidlingskanaler, sikring av fortrolig behandling av statistiske opplysninger, herunder 
kontroll med offentliggjøring av statistikk)

3.5. Tiltak for å sikre kostnadseffektivitet

___________
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VEDLEGG II

Data og metadata om kvalitet

Dataene og metadataene om datakildenes og variablenes kvalitet omfatter punktene oppført nedenfor.

1.  RELEVANS

1.1. Datakildenes egnethet

Medlemsstatene skal redegjøre for datakildenes egnethet, særlig med hensyn til virkningen av eventuelle 
større avvik fra de vesentlige kjennetegnene ved folke- og boligtellinger og/eller fra de påkrevde definisjonene 
og begrepene, dersom dette er til alvorlig hinder for en hensiktsmessig bruk av de overførte dataene.

1.2. Fullstendighet

Følgende data skal innberettes for

– alle geografiske områder på følgende nivåer: nasjonalt plan, NUTS 1, NUTS 2,

– alle hyperkuber(1) og alle hovedmarginaltabeller(1):

1) samlet antall celler med den særskilte celleverdien «ikke tilgjengelig»,

2) antall celler med den særskilte celleverdien «ikke tilgjengelig» og markeringen «upålitelig»,

3) antall celler med den særskilte celleverdien «ikke tilgjengelig» og markeringen «fortrolig»,

4) antall celler med numerisk celleverdi og markeringen «upålitelig».

2. NØYAKTIGHET

Opplysningene nedenfor

– skal innberettes for hver datakilde (punkt 2.1.) og hver variabel (punkt 2.2.) som gjelder persontellinger(2), 
og

– kan innberettes for datakilder (punkt 2.1.) og variabler (punkt 2.2.) som gjelder tellinger av andre 
statistikkenheter enn personer (frivillig).

2.1. Datakilder(3)

Dataene som kreves i henhold til punkt 2.1.1, skal innberettes for alle geografiske områder på følgende nivåer: 
nasjonalt plan, NUTS 1, NUTS 2. De forklarende metadataene som kreves i henhold til punkt 2.1.2, skal 
innberettes på nasjonalt plan.

2.1.1. Data

1) Tellingspopulasjon: absolutt verdi og prosent av den estimerte målpopulasjonen,

2) Estimert målpopulasjon(4): absolutt verdi,

3) Underdekning (estimert): absolutt verdi og prosent av tellingspopulasjonen,

4) Overdekning (estimert): absolutt verdi og prosent av tellingspopulasjonen,

5) Samlet antall imputeringer av dataposter(5): absolutt verdi og prosent av tellingspopulasjonen,
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6) Samlet antall slettinger av dataposter(6): absolutt verdi og prosent av tellingspopulasjonen,

7) Dessuten, for utvalg: tilleggssamling av statistikkenheter(7): absolutt verdi,

8) Antall dataposter i datakilden som ikke er imputert, for statistikkenheter som tilhører målpopulasjonen: 
absolutt verdi(8), prosent av tellingspopulasjonen(8), prosent av den estimerte målpopulasjonen(9) og 
prosent av alle dataposter i datakilden som ikke er imputert (før eventuell sletting av dataposter)(10),

9) Dessuten, for skjemadata i datakilden(11): enhetsfrafall (før imputering av dataposter): absolutt verdi og 
prosent av tellingspopulasjonen.

2.1.2. Forklarende metadata

De forklarende metadataene skal inneholde beskrivelser av

– arbeidet med å vurdere underdekning og overdekning, herunder opplysninger om kvaliteten på estimatene 
av under- og overdekning,

– eventuelle metoder som er brukt for å imputere eller slette dataposter for statistikkenheter,

– eventuelle metoder som er brukt for å vekte dataposter for statistikkenheter,

– dessuten, for skjemadata i datakilden(11): eventuelle tiltak for å identifisere og begrense enhetsfrafall eller 
andre tiltak for å rette feil under datainnsamlingen.

2.2. Variabler

Dataene som kreves i henhold til punkt 2.2.1, skal innberettes for alle geografiske områder på følgende nivåer: 
nasjonalt plan, NUTS 1, NUTS 2. De forklarende metadataene som kreves i henhold til punkt 2.2.2, skal 
innberettes på nasjonalt plan.

2.2.1. Data

1) Tellingspopulasjon(12): absolutt verdi,

2) Antall dataposter(13) som inneholder opplysninger om variabelen: ikke-vektet(14) absolutt verdi, ikke-
vektet(14) prosent av tellingspopulasjonen,

3) Antall imputerte dataposter(13)(15) som inneholder opplysninger om variabelen: ikke-vektet(14) absolutt 
verdi, ikke-vektet(14) prosent av tellingspopulasjonen,

4) Delvis imputering(13)(15) for variabelen: ikke-vektet(14) absolutt verdi, ikke-vektet(14) prosent av 
tellingspopulasjonen,

5) Delvis frafall(13) (før delvis imputering) for variabelen: ikke-vektet(14) absolutt verdi, ikke-vektet(14) 
prosent av tellingspopulasjonen,

6) Antall observasjoner av variabelen som ikke er imputert(13)(16): ikke-vektet(14) absolutt verdi, ikke-
vektet(14) prosent av tellingspopulasjonen,

7) Overførte data(17) for hyperkuben angitt i tabellen i vedlegg III for den aktuelle variabelen(18): absolutt 
verdi, prosent av tellingspopulasjonen,

8) Antall dataposter som ikke er imputert (13), og som inneholder opplysninger om variabelen som ikke er 
imputert, delt inn i samsvar med hyperkuben angitt i tabellen i vedlegg III for den aktuelle variabelen(18): 
ikke-vektet(14) absolutt verdi, ikke-vektet(14) prosent av tellingspopulasjonen,
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9) Dessuten, for variabler der opplysningene er samlet inn ved hjelp av et utvalg: variasjonskoeffisient(19) for 
cellene i hyperkuben angitt i tabellen i vedlegg III for den aktuelle variabelen(18):

2.2.2. Forklarende metadata

De forklarende metadataene skal inneholde beskrivelser av metodene som er brukt for å håndtere delvis frafall 
for den aktuelle variabelen.

For variabler der opplysningene er samlet inn ved hjelp av et utvalg, skal metadataene også inneholde 
beskrivelser av

– utvalgsplanen,

– mulige skjevheter i estimeringen på grunn av feil ved modellens forutsetninger,

– formlene og algoritmene som brukes for å beregne standardavviket.

3. AKTUALITET OG PUNKTLIGHET

Følgende opplysninger skal innberettes på nasjonalt plan:

1) Kalenderdato(er) for overføring av data til Kommisjonen (Eurostat), delt inn etter hyperkuber(1);

2) Kalenderdato(er) for større revisjoner av de overførte dataene, delt inn etter hyperkuber(1);

3) Kalenderdato(er) for overføring av metadata(20).

Ved større revisjoner som gjennomføres fra og med 1. april 2014, skal medlemsstatene innberette de respektive 
kalenderdatoene separat til Kommisjonen (Eurostat) innen en uke etter hver større revisjon.

4. TILGJENGELIGHET OG KLARHET (FRIVILLIG)

Medlemsstatene kan redegjøre for vilkårene for tilgang til de data og metadata fra sine folke- og boligtellinger 
for 2011 som de stiller til rådighet, herunder når det gjelder medier, brukerstøtte, dokumentasjon, prispolitikk 
og/eller eventuelle restriksjoner.

5. SAMMENLIGNBARHET

For hver variabel skal medlemsstatene redegjøre for enhver definisjon eller praksis i medlemsstaten som kan 
være til hinder for dataenes sammenlignbarhet i hele EU.

6. SAMMENHENG

For hver variabel som gjelder persontellinger(2), skal medlemsstatene oppgi gjennomsnittlig absolutt avvik(21) 
for celleverdiene i hyperkubene angitt i vedlegg III(18).

____________
(1) Som oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 519/2010.
(2) Variabler, eller datakilder for variabler, der summen som vises i tabellen i vedlegg III, tilsvarer den samlede befolkningen.
(3) Innberetningen om datakildene må være fullstendig og uten overlapping, slik at hver variabel kan tildeles nøyaktig én datakilde 

som det gis opplysninger om i dette punkt. Dersom det gjennom sammenkopling av dataposter er blitt opprettet en ny datakilde, 
skal medlemsstatene vurdere den nye datakilden i stedet for de opprinnelige datakildene som den nye datakilden er avledet av.

(4) ((1) + (3) – (4)), under henvisning til dataene i punkt 2.1.1 i dette vedlegg, oppgitt i absolutte verdier.
(5) All imputering av dataposter gjør tellingspopulasjonen større. I en datakilde som er et resultat av en sammenkopling av dataposter, 

er det bare de datapostene som er blitt imputert i noen av de opprinnelige datakildene, og som dermed gjør tellingspopulasjonen 
større, som skal telles som imputerte dataposter i den nye datakilden. Dersom en datapost under generering av de påkrevde 
statistiske utdata for målpopulasjonen er vektet med en vekt worig som er større enn 1, skal den telles som en imputert datapost 
med vekten wimputert = worig – 1. Referansehyperkuben for vekten worig er den som er oppført under tabellen i vedlegg III for de 
statistikkenhetene som datakilden gjelder.

(6) All sletting av dataposter gjør tellingspopulasjonen mindre. I en datakilde som er et resultat av en sammenkopling av dataposter, er 
det bare de datapostene som er blitt slettet i noen av de opprinnelige datakildene, og som dermed gjør tellingspopulasjonen mindre, 
som skal telles som slettede dataposter i den nye datakilden. Dersom en datapost under generering av de påkrevde statistiske utdata 
for målpopulasjonen er vektet med en vekt worig som er mindre enn 1, skal den telles som en slettet datapost med vekten wslettet = 
1 – worig. Referansehyperkuben for vekten worig er den som er oppført under tabellen i vedlegg III for de statistikkenhetene som 
datakilden gjelder.

(7) Dersom en datakilde på grunn av et metodologisk prinsipp inneholder dataposter for bare et utvalg av de statistikkenhetene i dens 
estimerte målpopulasjon, beregnes størrelsen på tilleggssamlingen av statistikkenheter i samsvar med utvalgsplanen.
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(8) ((1) – (4) – (5) – (7)), under henvisning til dataene i punkt 2.1.1 i dette vedlegg, oppgitt i absolutte verdier, henholdsvis 100 * ((1) 
– (4) – (5) – (7)) / (1).

(9) 100 * ((1) – (4) – (5) – (7)) / ((1) + (3) – (4)), under henvisning til dataene i punkt 2.1.1 i dette vedlegg.
(10) 100 * ((1) – (4) – (5) – (7)) / ((1) – (5) + (6) – (7)), under henvisning til dataene i punkt 2.1.1 i dette vedlegg.
(11) I en datakilde som er et resultat av sammenkopling av dataposter fra mer enn én datakilde med skjemadata, skal opplysningene gis 

for hver opprinnelige datakilde med skjemadata.
(12) Som fastsatt i punkt 2.1.1 nr. 1 i dette vedlegg for datakilden som tellingsdata om den aktuelle variabelen er avledet av for 

målpopulasjonen.
(13) For tellingspopulasjonen i datakilden som tellingsdata om den aktuelle variabelen er avledet av.
(14) Dersom datapostene vektes i forbindelse med generering av de statistiske utdata som kreves for den aktuelle variabelen, menes 

med «vektet» at disse vektene skal anvendes på datapostene ved tellingen, og med «ikke-vektet» at vektene ikke skal anvendes på 
datapostene ved tellingen. Referansehyperkubene for vektene er de som er oppført for variablene i tabellen i vedlegg III.

(15) En delvis imputering har ingen innvirkning på tellingspopulasjonens størrelse. For en variabel som tilhører en datakilde som er et 
resultat av en sammenkopling av dataposter, blir alle dataposter som inneholder opplysninger om denne variabelen som er et resultat 
av en imputering av en datapost i en av de opprinnelige datakildene, regnet som imputeringer av dataposter dersom imputeringen 
gjør tellingspopulasjonen større, og som delvise imputeringer for variabelen dersom imputeringen ikke gjør målpopulasjonen 
større.

(16) ((2) – (3) – (4)), under henvisning til dataene i punkt 2.2.1 i dette vedlegg.
(17) Data overført i henhold til forordning (EU) nr. 519/2010 i hyperkuben som er oppført for vedkommende variabel i tabellen i 

vedlegg III.
(18) Det geografiske området som opplysningene skal innberettes for, er angitt i tabellen i vedlegg III.
(19) Dersom en numerisk celleverdi er mindre enn 26, kan variasjonskoeffisienten erstattes med den særskilte verdien «ikke tilgjengelig».
(20) Som oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 519/2010.
(21) Det aritmetiske gjennomsnittet av den absolutte (positive) verdien av forskjellen mellom den numeriske celleverdien og dens 

aritmetiske gjennomsnitt, idet det aritmetiske gjennomsnittet beregnes for alle hyperkuber (som oppført i vedlegg I til forordning 
(EU) nr. 519/2010) som inneholder den respektive hyperkuben angitt i vedlegg III.

__________
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Vedlegg III

Krysstabuleringer for kvalitetsvurderingen

Følgende data må innberettes for hyperkubene angitt nedenfor:

– alle variabler som kreves i henhold til vedlegg II punkt 2.2.1 nr. 7 og 8,

– variabler der opplysningene er samlet inn ved hjelp av et utvalg, i samsvar med vedlegg II, punkt 2.2.1 nr. 9, og

– sammenhengen mellom hyperkubene(1), i samsvar med vedlegg II punkt 6.

Variabel/variabler Referansehyperkubens 
nr.(*)(**)

Krysstabuleringer for kvalitetsvurderingen

I alt Inndelinger(***)

Kjønn, alder 42 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.H.

Nåværende aktivitetsstatus 18 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L.

Arbeidsstedets beliggenhet 22 Samlet befolkning LPW.L. SEX. AGE.M.

Sted 4 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. LOC.

Sivilstand 18 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.

Yrke 13 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.

Næring 14 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. IND.H.

Yrkesstatus 12 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. SIE.

Utdanningsnivå 14 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. EDU.

Fødselsstat/fødested 45

26

Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. POB.M.

GEO.N. SEX. AGE.M. POB.H.

Statstilhørighet 45

27

Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. COC.M.

GEO.N. SEX. AGE.M. COC.H.

År for ankomst til staten 25 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. YAE.L.

Vanlig bosted ett år før tellingen 17 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. ROY.

Husholdningsstatus 1 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. HST.H.

Familiestatus 6 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. FST.H.

Type familiekjerne, familiekjernens 
størrelse 
(frivillig)

52 Samlet antall familier GEO.L. TFN.H. SFN.H.

Type privathusholdning, 
privathusholdningens størrelse
(frivillig)

5 Samlet antall 
privathusholdninger

GEO.L. TPH.H. SPH.H.

Husholdningens besittelsesform
(frivillig)

5 Samlet antall 
privathusholdninger

GEO.L. TSH. SPH.H.

Boforhold 38 Samlet befolkning GEO.L. SEX. AGE.M. HAR.L.

Boligtype
(frivillig)

59 Samlet antall boliger GEO.L. TLQ.

Bebodd eller ubebodd 
konvensjonell bolig
(frivillig)

53 Samlet antall 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. OCS.

(1) Som oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 519/2010.
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Variabel/variabler Referansehyperkubens 
nr.(*)(**)

Krysstabuleringer for kvalitetsvurderingen

I alt Inndelinger(***)

Eierskapsform
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. OWS.

Antall beboere, bruksareal til 
primærrom og/eller antall rom i 
boenheten
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. NOC.H. (UFS. eller 
NOR.)

Antall beboere, botetthet
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. NOC.H. (DFS. eller 
DRM.)

Vannforsyningssystem
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. WSS.

Toalett
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. TOI.

Bad
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. BAT.

Oppvarmingstype
(frivillig)

41 Samlet antall bebodde 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. TOH.

Boliger etter bygningstype
(frivillig)

53 Samlet antall 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. TOB.

Boliger etter oppføringsperiode
(frivillig)

53 Samlet antall 
konvensjonelle 
boliger

GEO.L. POC.

(*) Som oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 519/2010.
(**) For variabler der datapostene vektes under generering av de påkrevde statistiske utdata, er det de vektene som brukes til 

referansehyperkuben nedenfor, som utgjør grunnlaget for dataene om kvalitet som kreves i henhold til vedlegg II punkt 2.2.1 
nr. 7-9.

(***) Koden angir inndelingen som er angitt under denne kode i vedlegget til forordning (EF) nr. 1201/2009.

Referansehyperkubene(1) for vektene worig nevnt i vedlegg II punkt 2.1.1 nr. 5) og 6) er:

– hyperkube(1) nr. 42 for fysiske personer(2),

– hyperkube(1) nr. 52 for familier(2),

– hyperkube(1) nr. 5 for privathusholdninger(2),

– hyperkube(1) nr. 59 for boliger(2),

– hyperkube(1) nr. 53 for konvensjonelle boliger(2).

____________

(1) Som oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 519/2010.
(2) Statistikkenheter som datakilden gjelder.


