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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/8 

av 5. januar 2016 

om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2017 om selvstendig 

næringsvirksomhet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 7a nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å overvåke framdriften mot de felles mål som er fastsatt i Europa 2020-strategien, bør Kommisjonen motta fra 

medlemsstatene et omfattende datasett om selvstendig næringsvirksomhet som muliggjør sammenligninger mellom 

medlemsstatene. 

2) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2013(2) er det fastsatt en tilleggsundersøkelse om selvstendig nærings-

virksomhet. 

3) Ved Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1397/2014(3) angis og beskrives de områder med spesialiserte 

opplysninger («deltemaer i tilleggsundersøkelser») som skal tas med i tilleggsundersøkelsen for 2017 om selvstendig 

næringsvirksomhet. 

4) Kommisjonen bør angi de tekniske egenskapene, filtrene, kodene og fristen for oversending av data for 

tilleggsundersøkelsen om selvstendig næringsvirksomhet. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2017 om selvstendig næringsvirksomhet, filtrene og kodene som skal 

brukes, samt fristen for innsending av data til Kommisjonen er fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 6.1.2016, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 41. 

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2013 av 8. april 2013 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016-

2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 99 av 9.4.2013, s. 11).  

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1397/2014 av 22. oktober 2014 om endring av forordning (EU) nr. 318/2013 om vedtakelse av 

programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 til 2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 

(EUT L 370 av 30.12.2014, s. 42). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 5. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I dette vedlegg fastsettes de tekniske egenskaper, filtre og koder som skal brukes i tilleggsundersøkelsen for 2017 om 

selvstendig næringsvirksomhet. Den fastsetter også datoene for innsending av data til Kommisjonen. 

Frist for innsending av resultatene til Kommisjonen: 31. mars 2018. 

Filtre og koder som skal brukes ved innsending av data: som fastsatt i vedlegg III til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 377/2008(1). 

Kolonner reservert for valgfri vekt som skal benyttes med hensyn til delutvalg eller frafall: Kolonnene 222–225 inneholder 

heltall og kolonnene 226–227 inneholder desimaler. 

1) Tilleggsundersøkelsen «Økonomisk avhengig selvstendig næringsvirksomhet» 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

MAINCLNT  Økonomisk avhengighet STAPRO = 1,2 

211  Antall kunder og deres betydning i de siste 12 måneder  

 1 Ingen kunder i de siste 12 måneder  

 2 Bare én kunde i de siste 12 måneder  

 3 2–9 kunder i de siste 12 måneder, men én var dominerende  

 4 2–9 kunder i de siste 12 måneder, og ingen var dominerende  

 5 Flere enn 9 kunder i de siste 12 måneder, men én var 

dominerende 

 

 6 Flere enn 9 kunder i de siste 12 måneder, og ingen var 

dominerende 

 

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Ikke utfylt Intet svar / Vet ikke  

WORKORG  Organisatorisk avhengighet STAPRO = 1,2 OG 

MAINCLNT ≠ 1 

212  Innflytelse på beslutning om arbeidstid  

 1 Oppgavegiveren bestemmer  

 2 Oppgavegiverens kunde(r) bestemmer  

 3 Andre bestemmer  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Ikke utfylt Intet svar / Vet ikke  
  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008 av 25. april 2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en 

arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2009, og bruk av 

delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler og definisjonen av referansekvartaler (EUT L 114 av 26.4.2008, s. 57). 
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2) Tilleggsundersøkelsen «Selvstendig næringsdrivendes arbeidsvilkår» 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

REASSE  Viktigste årsak for å bli selvstendig næringsdrivende STAPRO = 1,2 

213  Viktigste årsak for å bli selvstendig næringsdrivende da 

oppgavegiveren begynte i sitt nåværende arbeid som selvstendig 

næringsdrivende 

 

 1 Klarte ikke å finne jobb som ansatt  

 2 Oppgavegiverens tidligere arbeidsgiver ba oppgavegiveren om å bli 

selvstendig næringsdrivende 

 

 3 Det er vanlig innenfor oppgavegiverens arbeidsfelt  

 4 En bra mulighet åpnet seg  

 5 Videreførte et familieforetak  

 6 Ønsket ikke eller planla ikke å bli selvstendig næringsdrivende, men 

begynte å arbeide som selvstendig næringsdrivende av andre årsaker 

enn ovennevnte 

 

 7 Ønsket å være selvstendig næringsdrivende på grunn av fleksibel 

arbeidstid 

 

 8 Ønsket å være selvstendig næringsdrivende av andre årsaker  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Ikke utfylt Intet svar / Vet ikke  

SEDIFFIC  Største utfordring ved å være selvstendig næringsdrivende STAPRO = 1,2 

214  Største utfordring ved å være selvstendig næringsdrivende i siste 12 

måneder etter eget syn 

 

 0 Manglende innflytelse på prisen på eget arbeid  

 1 Manglende tilgang til finansiering av virksomheten  

 2 Forsinket betaling eller manglende betaling  

 3 Urimelig administrativ byrde  

 4 Ingen inntekt ved sykdom  

 5 Perioder med økonomiske vanskeligheter  

 6 Perioder uten kunder, oppdrag eller prosjekter å arbeide med  

 7 Andre problemer  

 8 Ingen problemer  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

REASNOEM  Viktigste årsak for ikke å ha ansatte STAPRO = 2 

215  Viktigste årsak for ikke å ha ansatte etter eget syn  

 0 Oppgavegiveren ønsker først og fremst å sysselsette seg selv  

 1 Ikke nok arbeid  
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

 2 Vanskelig å finne egnede medarbeidere  

 3 Lovverket er for komplisert  

 4 Høye trygde- og pensjonspremier  

 5 Ikke mulig innenfor oppgavegiverens yrke  

 6 Oppgavegiveren foretrekker å arbeide med underleverandører eller 

partnere 

 

 7 Oppgavegiverens kunde(r) ønsker at oppgavegiveren utfører arbeidet  

 8 Annen årsak  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

BPARTNER  Arbeid sammen med forretningspartnere STAPRO = 1,2 

216  Arbeider sammen med en medeier og/eller i et nettverk av 

selvstendig næringsdrivende 

 

 1 Arbeider sammen med en medeier  

 2 Arbeider sammen med andre selvstendig næringsdrivende i et 

nettverk 

 

 3 Begge  

 4 Ingen av delene  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

PLANEMPL  Planer om ansettelser eller bruk av underleverandører STAPRO = 1,2 

217  Planlegger ansettelser eller bruk av underleverandører i de neste  

12 måneder 

 

 1 Planlegger å ansette bare fast ansatte  

 2 Planlegger å ansette bare midlertidig ansatte  

 3 Planlegger å ansette både faste og midlertidig ansatte  

 4 Planlegger å bare bruke underleverandører  

 5 Planlegger ansettelser og bruk av underleverandører  

 6 Planlegger ikke ansettelser eller bruk av underleverandører  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

3) Tilleggsundersøkelsen «Den selvstendig næringsdrivende og ansatte» 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

JBSATISF  Jobbtilfredshet WSTATOR = 1,2 

218  Graden av jobbtilfredshet i hovedarbeidsforholdet  

 1 Svært tilfreds  

 2 Ganske tilfreds  
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

 3 Lite tilfreds  

 4 Ikke tilfreds  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

AUTONOMY  Selvstendighet i arbeidet WSTATOR = 1,2 

219  Graden av innflytelse på innhold i og rekkefølge av arbeidsoppgaver 

i hovedarbeidsforholdet 

 

 1 Kan påvirke både innholdet i og rekkefølgen av arbeidsoppgaver  

 2 Kan påvirke innholdet i, men ikke rekkefølgen av arbeidsoppgaver  

 3 Kan påvirke rekkefølgen av, men ikke innholdet i arbeidsoppgaver  

 4 Kan ikke påvirke innholdet i eller rekkefølgen av arbeidsoppgaver  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

PREFSTAP  Foretrukket yrkesmessig status for hovedarbeidsforholdet WSTATOR = 1,2 

220  Foretrekker å være ansatt dersom selvstendig næringsdrivende, eller 

foretrekker å være selvstendig næringsdrivende dersom ansatt 

 

 1 Ønsker ikke å endre yrkesmessig status  

 2 Er selvstendig næringsdrivende, men ønsker å være ansatt  

 3 Er ansatt eller arbeidende familiemedlem, men ønsker å være 

selvstendig næringsdrivende 

 

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

OBSTACSE  Viktigste årsak for ikke å bli selvstendig næringsdrivende i 

hovedarbeidsforholdet 

PREFSTAP = 3 

221  Den viktigste årsaken for at nåværende ansatte eller arbeidende 

familiemedlemmer som ønsker å være selvstendig næringsdrivende, 

ikke har endret yrkesstatus 

 

 1 Økonomisk usikkerhet  

 2 Problemer med finansiering av virksomheten  

 3 For mye stress, ansvar eller risiko  

 4 Lavere dekning fra sosiale stønader  

 5 Annen årsak  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

 


