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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 67/2014 

av 27. januar 2014 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 

fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2015 over 

sekundærmålvariabler for sosial og kulturell deltaking og materielle mangler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 

inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 

bokstav f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en felles 

ramme for systematisk utarbeiding av europeiske 

statistikker over inntekter og levekår, som omfatter 

sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og forløpsdata 

for inntekt og for omfang og fordeling av fattigdom og 

sosial utstøting på nasjonalt og europeisk plan. 

2)  I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav f) i forordning 

(EF) nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige 

for å fastsette listen over sekundærmålområder og -

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 28.1.2014,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2014 av  

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 71 av 27.11.2014, s. 49. 

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1. 

variabler som hvert år skal inngå i tverrsnitts-

komponenten i EU-SILC. Listen over sekundærmål-

variabler som skal inngå i modulen om sosial og 

kulturell deltaking og materielle mangler, bør fastsettes 

for 2015 sammen med tilhørende variabelidentifi-

katorer. 

3)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske stati-

stikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Listen over sekundærmålvariabler og variabelidentifikatorer for 

2015-modulen om sosial og kulturell deltaking og materielle 

mangler, som skal inngå i tverrsnittskomponenten i europeiske 

statistikker over inntekter og levekår (EU-SILC), skal være som 

fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/28/65 

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

Utferdiget i Brussel 27. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I denne forordning får følgende enheter, datainnsamlingsmåter og referanseperioder anvendelse: 

1. Enhet 

Målvariablene omfatter to typer enheter: 

Enkeltperson: Alle variabler unntatt den som gjelder «Økonomiske vanskeligheter». 

Husholdning: Variabelen som gjelder «Økonomiske vanskeligheter». 

2. Datainnsamlingsmåte 

For variabelen som samles inn på husholdningsnivå, er innsamlingsmåten personlige intervjuer med hushold-

ningens oppgavegiver. 

For variabler som samles inn på personnivå, er innsamlingsmåten personlige intervjuer med alle nåværende 

husholdningsmedlemmer som er 16 år eller eldre, eventuelt med hver enkelt utvalgte oppgavegiver. 

Alder viser til alderen ved utløpet av inntektsreferanseperioden. 

På grunn av arten av de opplysninger som skal samles inn, tillates bare personlige intervjuer (unntaksvis intervjuer 

med stedfortredere for personer som er midlertidig fraværende eller ikke har mulighet til å svare). 

3. Referanseperiode: 

Målvariablene omfatter tre typer referanseperioder: 

Siste tolv måneder: for variabler knyttet til «Deltaking i kultur- og idrettsarrangementer» og «Formell og uformell 

sosial deltaking». 

Vanligvis: for variabler knyttet til «Utøver kunstnerisk virksomhet» og «Samvær med slektninger, venner og 

naboer». 

Løpende: for variabler som gjelder «Materielle mangler». 

4. Dataoverføring 

Sekundærmålvariablene skal sendes til Kommisjonen (Eurostat) i husholdningsdatafilen (H-fil) og i personopplys-

ningsfilen (P-fil) etter primærmålvariablene. 

2015-MODULEN OM SOSIAL OG KULTURELL DELTAKING OG MATERIELLE MANGLER 

OMRÅDER OG LISTE OVER MÅLVARIABLER 

Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

Sosial og kulturell deltaking 

Deltaking i kultur- og idrettsarrangementer 

PS010  Går på kino 

1 Høyst tre ganger 

2 Mer enn tre ganger 

3 Nei, har ikke råd 

4 Nei, er ikke interessert 

5 Nei, ingen kino i nærheten 

6 Nei, andre årsaker 
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Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

PS010_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS020  Går på forestillinger 

1 Høyst tre ganger 

2 Mer enn tre ganger 

3 Nei, har ikke råd 

4 Nei, er ikke interessert 

5 Nei, ingen forestillinger i nærheten 

6 Nei, andre årsaker 

PS020_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS030  Besøker kultursteder 

1 Høyst tre ganger 

2 Mer enn tre ganger 

3 Nei, har ikke råd 

4 Nei, er ikke interessert 

5 Nei, ingen kultursteder i nærheten 

6 Nei, andre årsaker 

PS030_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS040  Går på idrettsarrangementer 

1 Høyst tre ganger 

2 Mer enn tre ganger 

3 Nei, har ikke råd 

4 Nei, er ikke interessert 

5 Nei, ingen idrettsarrangementer i nærheten 

6 Nei, andre årsaker 
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Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

PS040_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Utøver kunstnerisk virksomhet 

PS041  Utøver kunstnerisk virksomhet 

1 Hver dag 

2 Hver uke (ikke hver dag) 

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke) 

4 Én gang i måneden 

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden) 

6 Aldri 

PS041_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Samvær med slektninger, venner og naboer 

PS050  Samvær med slektninger 

1 Hver dag 

2 Hver uke (ikke hver dag) 

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke) 

4 Én gang i måneden 

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden) 

6 Aldri 

PS050_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen slektninger) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS060  Samvær med venner 

1 Hver dag 

2 Hver uke (ikke hver dag) 

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke) 

4 Én gang i måneden 

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden) 

6 Aldri 



Nr. 28/878 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

PS060_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen venner) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS070  Kontakt med slektninger 

1 Hver dag 

2 Hver uke (ikke hver dag) 

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke) 

4 Én gang i måneden 

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden) 

6 Aldri 

PS070_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen slektninger) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS080  Kontakt med venner 

1 Hver dag 

2 Hver uke (ikke hver dag) 

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke) 

4 Én gang i måneden 

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden) 

6 Aldri 

PS080_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen venner) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS081  Kommunikasjon via sosiale medier 

1 Hver dag 

2 Hver uke (ikke hver dag) 

3 Flere ganger i måneden (ikke hver uke) 

4 Én gang i måneden 

5 Minst én gang i året (mindre enn én gang i måneden) 

6 Aldri 
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Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

PS081_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS090  Hjelp fra andre 

1 Ja 

2 Nei 

PS090_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen slektninger, venner, naboer) 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS091  Personlige forhold (noen å prate med) 

1 Ja 

2 Nei 

PS091_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Formell og uformell sosial deltaking 

PS100  Deltaking i uformell frivillig virksomhet 

1 Ja 

2 Nei, er ikke interessert 

3 Nei, har ikke tid 

4 Nei, andre årsaker 

PS100_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PS101  Deltaking i formelt frivillig arbeid 

1 Ja 

2 Nei, er ikke interessert 

3 Nei, har ikke tid 

4 Nei, andre årsaker 

PS101_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 
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Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

PS102  Aktivt samfunnsengasjement 

1 Ja 

2 Nei, er ikke interessert 

3 Nei, har ikke tid 

4 Nei, andre årsaker 

PS102_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Materielle mangler 

Variabler på husholdningsnivå 

Økonomiske vanskeligheter 

HD080  Bytter ut utslitte møbler 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD080_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

Variabler på individnivå (personer over 16 år) 

Grunnleggende behov 

PD020  Bytter ut utslitte klær med nye (ikke brukte) 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD020_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PD030  Har to par sko i riktig størrelse (herunder ett par helårssko) 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD030_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 
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Variabel-identifikator Verdier Målvariabel 

Fritidsaktiviteter og sosiale aktiviteter 

PD050  Treffer venner/familie (slektninger) til en drink/et måltid minst en 

gang i måneden 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD050_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PD060  Deltar regelmessig i en fritidsaktivitet 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD060_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PD070  Bruker litt penger på deg selv hver uke 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD070_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Varige forbruksvarer 

PD080  Internett-tilknytning til privat bruk i hjemmet 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD080_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

 


