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FORORD

I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultater fra og en oversikt over

opplegg og gjennomfOring av ForbruksundersOkelsen for skoleungdom og studenter 1973-74.

Opplegget av undersOkelsen er resultatet av et samarbeid mellom Kirke- og undervisningsdeparte-

mentet som oppdragsgiver, Statens lånekasse for utdanning, De utdanningssOkendes kontaktutvalg og

Statistisk Sentralbyrå.

Statistisk Sentralbyrå har stått for gjennomfOringen av undersokelsen og for utarbeidingen av

denne publikasjonen. Konsulentene Odd Skarstad og Berit Otnes har ledet dette arbeidet.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 3. juni 1975

Petter Jakob Bjerve

Sverre Hove



PREFACE

14 this publication the Central Bureau of Statistics presents findings from the Survey of

Students' Consumer Expenditure 1973-74. The publication also containsa description of the scope and

implementation of the survey, definitions and concepts used etc.

The survey design is the results of co-operation between the Ministry of Church and Education,

which is sponsoring the study, the State Educational Loan Fund, the Contact Group of Student Organisa -

tions and the Central Bureau of Statistics.

The Central Bureau of Statistics has been responsible for carrying out the survey and the

preparation of this publication. Mr. Odd Skarstad and Mrs. Berit Otnes have been in charge of this

work.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 3 June 1975

Fetter Jakob Bjerve

Sverre Hove
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PRINSIPPER OG DEFINISJONER

I. Bakgrunn og formål med undersOkel_sen,

Kirke- og undervisningsdepartementet tok i 1972 kontakt med Statistisk Sentralbyrå for å få

gjennomført en forbruksundersOkelse for skoleungdom og studenter. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe

med representanter fra Kirke- og undervisningsdepartementet, Statens lånekasse for utdanning, De

utdanningssOkendes kontaktutvalg og Statistisk Sentralbyrå for å utarbeide opplegg og hovedretnings-

linjer for denne forbruksundersOkelsen. Undersøkelsen ble gjennomfOrt i skoleåret 1973/74.

Hovedformålet med undersøkelsen har vært å kartlegge omfang og sammensetning av forbruket til

ungdom under utdanning. En nsket i denne forbindelse å sammenlikne forbruksutgiftene til ulike

grupper av ungdom under utdanning. I tillegg er det samlet inn opplysninger om hvordan forskjellige

grupper av skoleungdom finansierer sitt forbruk i utdanningstida.

UndersOkelsen sker videre å belyse visse andre sider av skoleungdommens levekår, som bolig-

forhold, daglig reisetid, inntektsgivende arbeid ved siden av skolegangen m.v.

Deltakerne i undersøkelsen ble også spurt omsittkjennskap til og vurdering av låne- og

stipendieordningene til Statens lånekasse for utdanning.

Det er tidligere gjennomfOrt en forbruksundersOkelse blant skoleungdom og studenter i 1967.

Denne omfattet ugifte borteboende studenter ved universiteter og elever ved hOgskoler, lærerskoler

og tekniske skoler. Resultatene fra undersøkelsen er publisert i serien Rapporter fra Kontoret for

intervjuundersOkelser (nr. 2).

II. 0 	 ennomfrin: av unde sOkelsen 

1. Utvalgsmetode

Undersøkelsen omfatter elever og studenter ved universiteter, hOgskoler, lærerskoler, distrikts-

hOgskoler, tekniske skoler og ugifte borteboende elever ved gymnas og yrkesskoler og dessuten gifte

yrkesskoleelever i Oslo, Bergen og Trondheim. Undersøkelsen omfatter bare elever og studenter som var

norske statsborgere og som fulgte undervisning hele skoleåret 1973/74. Studenter og elever fOdt i 1943

og tidligere, inngår ikke i undersOkelsen. Utvalget fra yrkesskoler omfatter bare elever ved de ett-

årige grunnleggende verkstedskAer.

Ved trekking av utvalget ble all ungdom under utdanning stratifisert i 17, strata etter en kombina-

sjon av kjennetegnene skoleslag, landsdel som lærestedet ligger i og ekteskapelig status/bostatus.

Tabell A gir en oversikt over de gruppene undersOkelsen omfatter.

Tabell A. Oversikt over de gruppene av elever og studenter som undersOkelsen omfatter Composition
of the population

Skoleslag/landsdel
lærestedet ligger i
	

I alt
Type of school/region where	 Total
the school is situated

Universiteter og hOgskoler Universities
Oslo, Bergen, Trondheim 	

 
27 604

Nord-Norge Northern Norway	 ...........	 500

Lærerskoler, distriktshOgskoler, tekniske skoler
Teachers' training colleges, district colleges,
technical schools

Oslo, Bergen, Trondheim 000.00.0000.0.00000.0. 	 3 023
SOr-Norge ellers Rest of Southern Norway	 7 632
Nord-Norge - Northern Norway	 701

Yrkesskoler Vocational schools
Oslo, Bergen, Trondheim	 ..... 0000.08.0000 	 547
SOr-Norge ellers Rest of Southern Norway	 4 110
Nord-Norge Northern Norway  	 1 791

Gymnas Secondary schools, upper stage
Sr-Norge (utenom de tre stOrste byer)

Southern Norway, the three biggest cities
not included ..............0 ..... OOOOOOOOOO

Nord-Norge Northern Norway ........ ... . . . ....
3 473 	 3 473
2 188 	 2 188

••
••

•    

I alt Total 	 .000 ..... 51 569 	 33 197
	

8 590
	

9 782
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For universiteter og hOgskoler (utenom Universitetet i Troms0) er tallene i tabell A hentet fra

studentstatistikken for høstsemesteret 1970. For de andre skoleslagene er tallene basert på en regist-

rering som ble foretatt av Statistisk Sentralbyrå i september 1973. Tallene for yrkesskoler og gymnas

er beregnet ut fra andelen av borteboere i et utvalg av skoler, og er dermed beheftet med en viss

usikkerhet.

Utvalget fra universiteter og hOgskoler, lærerskoler, distriktshOgskoler og tekniske skoler er

et stratifisert tilfeldig utvalg. Studentene er inndelt i 11 strata etter skoleslag, landsdel som

lærestedet ligger i og ekteskapelig status/bostatus. Innen hvert stratum er elevene og studentene

trukket med samme sannsynlighet. Trekksannsynligheten varierer imidlertid fra stratum til stratum,

som vist i tabell B.

Tabell B. Andelen av elever og studenter som ble trukket ut til å delta i undersøkelsen. Prosent
Percentage of the students who where sampled for the survey

Skoleslag/landsdel
lærestedet ligger i
Type of school/region where
the school is situated

Universiteter og hOgskoler Universities
Oslo, Bergen, Trondheim 	
Nord-Norge Northern NorWay 	

Lærerskoler, distriktshOgskoler, tekniske skoler
Teachers' training colleges, district colleges,
technical schools  

Oslo', Bergen, Trondheim 	
Sr-Norge ellers Rest of Southern Norway 	
Nord-Norge Northern Norway 	

Yrkesskoler Vocational schools
Oslo, Bergen, Trondheim 	
Sr-Norge ellers Rest of Southern Norway 	
Nord-Norge Northern Norway 	

Gymnas Secondary schools, upper stage
SOr-Norge (utenam de tre stOrste byene)

Southern Norway, the three biggest cities

	

not included 	
Nord-Norge Northern Norway 	

	4 Ugifte Unmarried 
Borteboere 	 Hjemmeboere 	 Gifte
Not living	 Living with	 Married
with parents	 parents 

1,5
	

3,2
	

3,7
20,0

7,6
	

9,2
	

48,9
2,0
	

7,6
	

24,8
14,3

20,3
	

100,0
2,4
5,6

2,9
4,6

Utvalget av elever fra yrkesskoler og gymnas ble trukket i to trinn. På fOrste trinn ble det

trukket 40 gymnas og yrkesskoler av i alt 223. Skolene ble fr trekkingen inndelt•i 21 strata etter

landsdel og elevtall som vist i tabell C.

Tabell C. Oversikt over elever ved gymnas og yrkesskoler hOsten 1972, etter skolestOrrelse og lands-
del (x betyr: ikke med i undersøkelsen) Students at secondary schools and workshop schools
autumn 1972,by school size and region (se means: not included in the population)

Landsdel Region

Skolestørrelse
School size

Gymnas Secondary schools, upper stage
Under 150 elever pupils 	
150 - 199 	 "
200 - 299
300 - 399
400 - 499
500 ogflereelever and more pupils  

I alt Total .... 	

Antall
elever
Students

Antall
skoler
Schools

Antall
elever
Students

Antall
skoler
Schools

Antall
elever
Students

Antall
skoler
Schools

* x 1 822 16 717 7
II m 1 825 11 840 5
* * 5 720 23 799 3
M m 4 913 14 659 2
* * 7 644 17 405 1
* * 12 867 21 2 184 4

* *	 ' 34 791 103 5 604 22

Oslo, Bergen,
Trondheim

Sr-Norge ellers
Rest of Southern

Norway

Nord-Norge
Northern Norway

If

If
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Tabell C (forts.). Oversikt over elever ved gymnas og yrkesskoler hOsten 1972, etter skolestOrrelse
og landsdel (x betyr: ikke med i undersOkelsen) Students at secondary schools and
workshop schools autumn 1972,by school size and region (x means: not included in
the population)

Landsdel

SkolestOrrelse
Oslo, Bergen,
Trondheim 

Antall Antall Antall
elever skoler elever

Antall Antall Antall
skoler elever skoler

Sr-Norge ellers 	 Nord-Norge

	 3 017 1) 	

3 017

Yrkesskoler Vocational schools
Under 100 elever , pupils 	
100 - 199
200 - 299 	 " 	 rf

300 og flere elever and more pupils

I alt Total 	

- 1 131 	 17 	 195 	 2
- 5 625	 37 	 600 	 4
- 3 943 	 16 	 662 	 3
4	 5 010 	 11 	 1 694	 4

4 	 15 709 	 81 	 3 157 	 13

1) Ved trekking av utvalget for de tre stOrste byene, regnet vi med de gamle kommunegrensene for Bergen
og Trondheim. Vi fikk da 4 skoler i denne gruppen, 2 i Oslo, 1 i Bergen og 1 i Trondheim. De yrkes-
skolene som lå i tidligere omegnskommuner ved Bergen og Trondheim, ble under trekkingen regnet med til
gruppen "Sr-Norge ellers".

Innen hver landsdel ble skolene trukket tilfeldig, slik at forholdet mellom uttrukne skoler og

skoler i alt ble det samme for alle skolestOrrelser innen en og samme landsdel. De skolene som ble

trukket ut,fikk tilsendt et elevregistreringsskjema (se vedlegg 1). På denne måten ble navn, adresse

m.v. på ugifteborteboendeelever i disse skolene registrert. Deretter ble ugifte borteboere fra hvert

skoleslag og hver landsdel (100 elever fra hver gruppe) trukket stratifisert med trekksannsynlighet

proporsjonal med andelen av borteboere i stratumet (skolestOrrelse var stratifiseringsvariabel).

Tabell D gir en oversikt over utvalget. Hele utvalget er på 2 450 elever og studenter. For å

få kartlagt både daglige utgifter og utgifter til varer og tjenester med Lay, innkjOpsfrekvens, er data

samlet inn dels gjennom regnskapsfOring og dels gjennom et spOrreskjema. Alle som fOrte regnskap eller

svarte på spørreskjemaet, fikk en pengegodtgjOring for dette. For a redusere kostnadene ved under-
søkelsen,deltok bare en del av utvalget (ca. 60 prosent) i regnskapsfOringen, mens hele utvalget skulle

svFe på spørreskjemaet.

De 17 gruppene i utvalget er trukket med ulik trekksannsynlighet. Dette innebærer at man

ikke kan legge sammen tall for to eller flere grupp ei. i en tabell uten å ta hensyn til trekksannsyn-

ligheten i gruppene. I tabellene 1-15 og 20-33 er tall for studenter og elever fra forskjellige

læresteder innen samme skoleslag og bostatus/ekteskapelig status-gruppe veid sammen. I tabellene 4 og

16 er tall for gifte studenter i forskjellige skoleslag veid sammen for å få gjennomsnittstall for alle

gifte studenter med samme familiesituasjon.

2. ReisteE

Det finnes ikke noe sentralt register over studenter og skoleelever. For å opprette et

register til bruk ved trekking av utvalget, var det nOdvendig å ta kontakt med de enkelte skolene.

Dette registeret skulle inneholde opplysninger om elevenes navn, semesteradresse, fOdselsdato, ekte-

skapelig status og bostatus (bor hjemme hos foreldre, bor annet sted). Flere av skolene hadde ikke

alle de opplysningene som var nødvendige for trekkingen i sine elevregistre. Det ble derfor utarbeidd

et eget elevregistreringsskjema, som ble fylt ut av alle elevene ved de aktuelle skolene (se vedlegg

1). Universitetene og hOgskolene hadde registre på grunnlag av Statistisk Sentralbyrås registerkort

for studenter. Disse inneholdt alle opplysningenesom trengtes for trekkingen.

Registreringen tok til ved skoleårets begynnelse hOsten 1973, og ble gjennomført i lOpet av

september måned.



I alt Total

Skoleslag/ landsdel
lærestedet ligger i
Type of school/	 Hele
region where the	 ut-
school is situated	 valget

Total
sample

Av disse
med regn-
skaps-
føring
Of these
with
keeping of
accounts

1 0

Tabell D. Sammensetningen av hele utvalget og den delen av utvalget som skulle delta i regnskaps-
føringen. (x betyr: ikke med i undersøkelsen) Composition of the sample and the part of
the sample that were to participate in keeping of accounts ( w means: not included in the
population)

4ifte Unmarried 

Gifte Married	Borteboere	 Hjemmeboere
	Not living	 Living with

	

with parents	 parents 
Av disse	 Av disse	 Av disse
med regn-	 med regn-	 med regn-

Hele	 skaps-
ut- føring

Hele	 Heleskaps-	 skaps-ut-	 ut-føring	 føring
valget	 valget	 valget Of theseTotal withOf these	 Of theseTotal	 Totalwith	 withsample	 sample	 sample keeping ofkeeping of 	 keeping of

accounts	 accounts	 accounts

Universiteter og hOgskoler
Universities

Oslo, Bergen, Trond-
heim 	

Nord-Norge Northern
Norway 	

Lærerskoler, distrikts-
hOgskoler, tekniske
skoler Teachers'
training colleges,
district colleges,
technical schools

Oslo, Bergen, Trond-
heim 	

Sør-Norge ellers
Rest of Southern
Norway 	 ,

Nord-Norge Northern
Norway 	

Yrkesskoler Vocational
schools -

Oslo, Bergen, 'Trond-
heim 	

Sør-Norge ellers
Rest of Southern
Norway 	

Nord-Norge Northern
Norway 	

Gymnas Secondary
schools, upper stage

Sør-Norge (utenom de
tre største byene)
Southern Norway,
the three biggest
cities not in-
cluded 	

Nord-Norge Northern
Norway 	

I alt Total

695 280 200 70 200 70 295

100 70 100 70 x if *

500 280 100 70 100 70 300

500 280 100 70 100 70 300

100 70 100 70 x * if

155 125 100 70 x 14 55

100 1 70 • 100 70 * * x

100 70 100 70 x if • li

100 70 100 70 * H *

100 70 100 70 m N *

2 450 1 385 1 100 700 400 210 950

140

*

140

140

3(

55

*

.x.

*

*

475

3. Skjema nyttet ved innsamlinsen av materialet

Det ble nyttet to spørreskjema ved undersøkelsen,ettfor ugifte og ett for gifte elever og

studenter, og ett regnskapshefte. Skjemaene og regnskapsheftet følger som vedlegg til publikasjonen.

Regnskapsheftet ble nyttet til registrering av daglige 'utgifter. De som deltok i regnskapsfOringen,

noterte alle sine daglige utbetalinger i en 14-dagers periode.

De to spørreskjemaene inneholder i stor utstrekning de samme spørsmålene, men en del spørsmål

som gjelder ektefelle og barnepassordninger er bare med i skjemaet for gifte elever og studenter.

Hovedformålet med - spørreskjemaene er å få registrert forbruket av varer og tjenester med lav innkjøps-

frekvens. Spørsmål 26 og 27 i skjema for ugifte og spørsmAl 32 og 33 i skjema for gifte gjelder for-

bruk siste 12 måneder av en rekke varer og tjenester. Også varer og tjenester mottatt som gaver ble

registrert her.



1 1

Den første delen av spOrreskjemaet inneholder spørsmål om utdanningens varighet, inntektsgivende

arbeid ved siden ay studiene, boligforhold, daglig reisetid og foreldres yrke. Spørsmål 25 for ugifte

og spørsmålene 24-31 for gifte gjelder finansieringen av forbruket i skoleåret. Den siste delen av

spørreskjemaet gjelder kjennskap til og vurdering av låne- og stipendsatsene i Statens lånekasse for

utdanning.

4. Datainnsamlingen

All datainnsamling ble foretatt postalt, også oppfolging og purring.

Skoleåret ble delt inn i 10 regnskapsperioder, hver på 14 dager, 4 i høstsemesteret 1973 og 6

i vårsemesteret 1974. RegnskapsfOringen i høstsemesteret var fortløpende fra 15. oktober, og i vår-

semesteret fra 21. januar, men med ca. en måneds opphold i forbindelse med påskeferien. Regnskaps-

fOringen var stort sett aysluttet 5. mai 1974.

De som ikke returnerte regnskapsheftet, fikk om nødvendig tilsendt to purrebrev 8 og 15 dager

etter regnskapsperiodens slutt. I alt 65 prosent av studentene/elevene som ble bedt om å føre regnskap

fullfOrte regnskapsfOringen.

SpOrreskjema ble sendt ut til hele utvalget 14. mars 1974. Vel 40 prosent av utvalget hadde retur-

nert spOrreskjemaet den 26. mars, da første purrebrev ble sendt ut til de resterende. Andre purrebrev

ble sendt ut 17. april. På det tidspunkt hadde vel 50 prosent av utvalget returnert spOrreskjemaet.

Fr datainnsamlingen ble aysluttet ble det sendt et tredje purrebrev (7. mai) til gifte elever og

studenter, fordi disse gruppene hadde særlig lav svarprosent. Som ved regnskapsfOringen var det 65

prosent av utvalget som returnerte spørreskjemaet i utfylt stand.

Datainnsamlingen ble endelig aysluttet 1. juni. Skjema og regnskapshefter som kom inn etter

denne dato ble ikke tatt med i den videre bearbeiding av materialet.

III. Uiikkerhet ved resultatene 

1. Målefeil  og  bearbeidingsfeil

Resultatene fra en statistisk undersOkelse vil inneholde visse måle- og bearbeidingsfeil.

Dette gjelder både totaltellinger og utvalgsundersøkelser. Målefeil kan oppstå ved at oppgavegiveren

på grunn av minnesfeil, misforståelse av spørsmål e.l. gir feil svar. Deler av denne undersøkelsen

stilte store krav til oppgavegivernes hukommelse, idet de ble bedt om å oppgi alt de hadde kjøpt eller

fått som gaver av en rekke vareslag i løpet av foregående 12 måneder. Oppgavegiverne kan dels glemme

å ta med varer som de har kjøpt i perioden, dels kan de oppgi kjøp som de faktisk har foretatt før

perioden oppgavene skal gjelde for.

Bearbeidingsfeil kan være feil som oppstår ved koding av varekjøp, eller ved overføring av

opplysninger fra spørreskjemaet til hullkort.

2. Utvalgsfeil

Utvalgsfeil er den type feil eller usikkerhet ved resultatene som skyldes at det nyttes opp-

lysninger fra et utvalg av personer til å si noe om hele populasjonen. Et vanlig mål for utvalgsfeil

er standardavviket, som avhenger av utvalgets størrelse og maten det er trukket på.

Ved denne undersøkelsen har en ikke beregnet utvalgsfeilen.

Generelt kan det sies at usikkerheten er relativt større i tallene for delgrupper av varer og

tjenester enn for total forbruksutgift. Usikkerheten i tallene er også større der et stratum er delt

i undergrupper etter kjønn, alder eller liknende, enn der tallene gjelder for hele stratumet.

3. Registerfeil os  frafall

Registerfeil skyldes enten at det er uoverensstemmelse mellom registeret og populasjonen på

tidspunktet for trekkingen av utvalget, eller at det skjer endringer i populasjonen i perioden mellom

trekketidspunktet og undersOkelsestidspunktet. Vi matte regne med en del feil av denne siste typen,
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fordi de,t gikk relativt lang tid mellom trekkingen av utvalget og utsending av spørreskjemaet.

Registerfeil skyldes personer som på undersøkelsestidspunktet hadde avbrutt skolegangen eller studiet,

skiftet skole, flyttet til en annen landsdel eller til ukjent adresse eller endret sivilstand.

Registerfeilene omfattet i alt 210 av de 2 450 personer som ble trukket ut til undersøkelsen. Av de

resterende 2 240 personene var det 649 (29 prosent) som ikke returnerte spørreskjemaet.

Tabell E gir en oversikt over frafallsprosentene i de ulike delene av utvalget.

Tabell E. Frafall i forskjellige deler av utvalget. Prosent Non-response percentages in different
parts of the sample

Skoleslag/landsdel
lærestedet ligger i
Type of school/region where
the school is situated

Ugifte Unmarried
Borteboere 	 Hjen=ne=7"-
Not living	 Living with
with parents	 arents

Gifte
Married

Universiteter og høgskoler Universities
Oslo, Bergen, Trondheim 	
Nord-Norge Northern Norway 	

Lærerskoler, distriktshOgskoler, tekniske skoler
Teachers' training colleges, district colleges,
technical - schools
Oslo, Bergen, Trondheim 	
Sør-Norge ellers Rest of Southern Norway 	
Nord-Norge Northern Norway 	

Yrkesskoler Vocational schools
Oslo, Bergen, Trondheim 	
Sør-Norge ellers Rest of Southern Norway 	
Nord-Norge Northern Norway 	

Gymnas Secondary schools, upper stage
Sør-Norge (utenom de tre største byene)

Southern Norway, the three biggest cities
not included 	

Nord-Norge Northern Norway 	

25,9 30,4
34,8 •

16,7 17,0
16,3 19,4
25,8

24,1 • •
12,0

•
25,8 • •

17,4 • •
13,2 • •

42,9
• •

41,2
34,2

39,6
• •
• •

• •

• •

Frafallet ved regnskapsfOringen var omtrent like stort som for resten av undersøkelsen, 29,5

prosent. Frafallet varierte noe mellom de forskjellrge regnskapsperiodene. Det var minst i begyn-

nelsen av høst- og vårsemesteret, noe høyere i slutten av november og i forbindelse med vinterferien

i slutten av februar, og høyest i slutten av april og begynnelsen av mai.

IV. Begreper, definisjoner og klassifikasjoner 

Borteboende elev eller student. Som borteboende elev eller student regnes elever og studenter

som bodde borte fra sine foreldre på det tidspunkt det ble svart på spørreskjemaet.

Hiemmeboende elev eller student. Som hjemmeboende elev eller student regnes elever og studen-

ter som bodde hjemme hos sine foreldre på det tidspunkt det ble svart på spørreskjemaet.

Alder er regnet pr. 31/12 1973.

Total forbruksutzift. Total forbruksutgift omfatter elevenes ellerstudentenesutbetalinger i

regnskapsperioden (omregnet til tall for en maned). For gifte elever og studenter omfatter total for-

bruksutgift også utgifter til ektefellen og eventuelle barn. Utgifter til bolig, klær og alle større

varer og tjenester er registrert gjennom spOrreskjemaet.

I total forbruksutgift inngår ikke utgifter til direkte skatter, trygder, gitte gaver, realin-

vesteringer (f.eks. kjøp av bolig)og kontraktsmessig sparing(f.eks. avdrag på lån, livsforsikring m.v.).

I tillegg til utbetalingene omfatter total forbruksutgift verdien av mottatte gaver.
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Finansiering avutdannissen. Sammenheng mellom finansiering og forbruk. Med finansiering av

utdanningen menes det belOp som en elev eller student har til rådighet for å dekke sine forbruksut-

gifter i skoleåret. Inntekter som har gått til sparing eller investering er ikke regnet med under

finansiering av utdanningen. Opplysningene om finansiering gjelder skoleåret 1973/74, mens forbruks-

utgiftene er beregnet som gjennomsnittlig månedsforbruk i skoleåret 1973/74.

Det er presisert i spOrreskjemaet at penger som er brukt i sommerferien ikke skal tas med

under finansiering av utdanningen. Ved beregningen av utgift pr. måned er imidlertid alle utgifter

til selskapsreiser og andre feriereiser tatt med. Det er ikke registrert hvorvidt disse feriereisene

er foretatt om sommeren eller i løpet av skoleåret. Ved sammenlikning av månedsutgifter og finansier-

ing br en derfor være merksam på dette.

Som nevnt ovenfor omfatter total forbruksutgift også verdien av mottatte gaver. I finansier-

ingssummen er bare pengegaver tatt med, ikke gaver i form av mat, klær osv. Tabell 17-19 gir en over-

sikt over verdien av mottatte gaver.

Opplysningene om finansiering av utdanningen for gifte elever og studenter gjelder bare for den

av ektefellene som er trukket ut til undersøkelsen, selv om også den andre ektefellen er elev eller

student. For gifte elever og studenter gjelder altså opplysningene om finansiering én person, mens

opplysningene om forbruksutgifter gjelder to eller flere personer.

Utsiftsgrupperiagen. Den mest detaljerte grupperingen i publikasjonen er brukt i tabell 14-16 og

inneholder 40 vare- og tjenestegrupper. Disse gruppene er summert til 15 vare- og tjenestegrupper i de

andre tabellene som gjelder forbruk (tabell 1-13 og 17-19). Grupperingen svarer stort sett til den

vare- og tjenestegruppering som er nyttet i Statistisk Sentralbyrås generelle forbruksundersøkelse for

1973 (FU 73). På grunn av studentenes spesielle forbruksmOnster er imidlertid noen vare- og tjeneste-

grupperskilt ut i egne hovedgrupper. Dette gjelder Mat og drikke på kantine, restaurant o.l. (gruppert

under Andre varer og tjenester i FU 73) og Hushjelp, dagmamma, barnetilsyn (gruppert under Nobler og

husholdningsartikler i FU 73). Gruppen Reiser og transport i FU 73 er delt i tre i denne undersøkelsen:

Bruk av offentlige transportmidler til reise og flytting mellom hjemsted og lærested, Bruk av offent-

lige transportmidler på lærestedet, porto, telefon og Kjøp, drift og vedlikehold av transportmidler.

Gruppen Fritidssysler og utdanning i FU 73 er delt i to i denne undersøkelsen: Fritidssysler og Ut-

danning. Endelig er Ferieutgifter skilt ut som en egen vare- og tjenestegruppe (gruppert under Andre

varer og tjenester i FU 73). Gruppen Andre varer og tjenester omfatter her hovedsakelig utgifter til

personlig hygiene, reiseeffekter, smykker o.l. og andre tjenester enn de som er nevnt ovenfor.

NOEN HOVEDRESULTATER FRA UNDERSOKELSEN

Omfanget av forbruket til hovedgrupper av studenter og skoleungdom 

Forbruksutgiftene for ugifte borteboende studenter ved universiteter og hOgskoler, lærerskoler,

distriktshOgskoler og tekniske skoler var gjennomsnittlig kr. 1 721 pr. måned i skoleåret. For ugifte

borteboende yrkesskoleelever var forbruksutgiftene pr. måned gjennomsnittlig kr. 1 281 og for ugifte

borteboende gymnaselever kr. 1 185.

Ugifte hjemmeboende studenter ved universiteter og hOgskoler, lærerskoler, distriktshOgskoler

og tekniske skoler hadde kr. 1 276 i forbruksutgift pr. måned. Gifte ved disse skoleslagene hadde kr.

3 507 i månedlige utgifter. BelOpet for gifte gjelder'hele husholdningens forbruk.

Sammensetningen av forbruket 

For ugifte borteboende studenter ved universiteter, hOgskoler, lærerskoler, distriktshOgskoler

og tekniske skoler utgjorde utgifter til mat i alt kr. 443 pr. måned, eller 25,8 prosent av total for-

bruksutgift. Av dette var 46 prosent utgifter til mat og drikke på kantine, kafé e.l. og 54 prosent

gikk til matvarer ellers. Utgiftene til bolig, lys og brensel utgjorde kr. 244 eller 14,2 prosent av

total forbruksutgift, og mObler og husholdningsartikler utgjorde kr. 69 eller 4,0 prosent.
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Til klær og skotøy brukte disse studentene kr. 139 pr. måned, som tilsvarer 8,1 prosent av

total forbruksutgift, og til helsepleie gikk det med kr. 28 pr. maned, eller 1,6 prosent. Utgifter

til reiser og transport utgjorde kr. 252 pr. måned, eller 14,7 prosent av total forbruksutgift. Av

utgiftene til reiser og transport gikk 55 prosent til kjøp, vedlikehold og drift av transportmidler,

25 prosent til reiseutgifter på lærestedet og 20 prosent til hjemreiser med offentlige transport-

midler. Til lærebøker, semesteravgifter og andre utdanningsutgifter ble det brukt kr. 91 pr. måned,

eller 5,3 prosent av total forbruksutgift.

Utgifter til drikkevarer og tobakk utgjorde kr. 82 pr. måned (4,8 prosent), utgifter til fri-

tidssysler kr. 248 (14,4 prosent), ferieutgifter kr. 89 (5,2 prosent) og utgifter til andre varer og

tjenester utgjorde kr. 36 pr. måned eller 2,1 prosent av total forbruksutgift.

Ugifte hjemmeboende studenter ved universiteter, hOgskoler, distriktshOgskoler og tekniske

skoler brukte vesentlig mindre til matvarer og bolig enn de borteboende, men noe mer til reiser og

transport og til feriereiser.

Studentektepar ved de samme skoleslagene hadde en månedlig total forbruksutgift på kr. 3 507.

Utgifter til matvarer utgjorde i alt kr. 705 pr. måned, eller 20,1 prosent. 27 prosent av matvareut-

giftene var utgifter til mat og drikke på kantine, kafe e.l. og 83 prosent var utgifter til matvarer

ellers. Utgifter til bolig, lys og brensel utgjordekr. 530 pr. måned, eller 15,1 prosent av total

forbruksutgift. Andre store utgifter liar reiser og transport, kr. 638 (18,1 prosent), møbler og hus-

holdningsartikler, kr. 378 (10,8 prosent), fritidssysler, kr. 340 (9,7 prosent) og klær og skotøy, som

utgjorde kr. 298 eller 8,5 prosent av den totale forbruksutgiften.

Forbruksut iftene ved forsk'elli e læresteder

Forbruksutgiftene for ugifte borteboende skoleelever og studenter var litt høyere i Nord-Norge

enn ved tilsvarende skoleslag i Oslo, Bergen og Trondheim. Utgiftene i Oslo, Bergen og Trondheim

ligger noe høyere enn ved andre læresteder i Sør-Norge.

Ved universiteter og hOgskoler i Oslo, Bergen og Trondheim var de månedlige forbruksutgiftene

for borteboende ugifte studenter kr. 1 760, mens de var kr. 1 854 i Nord-Norge. Ved lærerskoler,

distriktshøgskoler og tekniske skoler var tallene henholdsvis kr. 1 697 og kr. 1 812. Tilsvarende

tall for Sør-Norge utenom Oslo, pergen og Trondheim var kr. 1 632. For yrkesskoleelever var den

månedlige forbruksutgift for ugifte borteboende kr. 1 282. Tallene for Nord-Norge var kr. 1 536, for

Oslo, Bergen og Trondheim kr. 1 431 og for Sør-Norge ellers kr. 1 148.

Forbruksutgiftene for gifte studenter med forskjellig familieforhold

Forbruksutgiftene for ektepar der begge ektefeller studerte var gjennomsnittlig noe mindre

enn utgiftene for ektepar der bare den ene ektefellen studerte. I begge disse gruppene var forbruks-

utgiftenefor ektepar med barn større enn utgiftene for ektepar uten barn.

Ektepar uten barn der begge ektefeller var studenter hadde en total forbruksutgift på kr. 3 220

pr. måned, mens ektepar med barn hadde kr. 3 600 i forbruksutgift pr. måned.

Barnløse ektepar der bare den ene ektefellen studerte brukte kr. 3 395 pr. maned, mens ektepar

med barn brukte kr. 3 720 pr. måned.

Ektepar med barn hadde høyere utgifter til matvarer, klær og bolig og til reiser og transport

enn ektepar uten barn. I tillegg hadde de utgifter til barnetilsyn, henholdsvis kr. 230 og kr. 170 pr.

måned for ektepar der begge studerte og der bare den ene ektefellen studerte. Ektepar uten barn hadde

høyere utgifter enn ektepar med barn til kantine- og kafebesøk, til møbler og husholdningsartikler, til

fritidssysler og til feriereiser.

Finansiering av utdanningen 

Lån i Statens lånekasse for utdanning var den viktigste finansieringskilden for studenter ved

universiteter og hOgskoler, lærerskoler, distriktshOgskoler og tekniske skoler. Ugifte borteboende

studenter tok opp lån på gjennomsnittlig kr. 7 711 pr. skoleår.'Ugifte hjemmeboende studenter mottok

kr. 4 329 pr. skoleår og de gifte studentene kr. 7 177 i lån i gjennomsnitt pr. skoleår. Låneandelen
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av studiefinansieringen utgjorde henholdsvis 54,6 prosent, 42,5 prosent og 38,0 prosent for borteboende,

hjemmeboende og gifte studenter ved disse skoleslagene.

Ugifte borteboende elever ved yrkesskoler og gymnas fikk lån i lånekassen på kr. 1 855 og kr.

420 pr. skoleår, tilsvarende 21,0 og 5,1 prosent av total finansiering. Yrkesskole- og gymnaselevene

fikk stipend fra Statens lånekasse på gjennomsnittlig kr. 2 793 og kr. 2 639, eller 31,6 og 31,8

prosent av total finansiering.

For studenter ved de postgymnasiale utdanningsinstitusjonene som er med i denne undersOkelsen,

utgjorde stipend fra Statens lånekasse en betydelig mindre andel av den totale finansiering enn for

borteboende elever i videregående skoler. De ugifte borteboende studentene fikk gjennomsnittlig kr.

2 448, de ugifte hjemmeboende studentene kr. 704, og de gifte studentene fikk i gjennomsnitt kr. 1 979

i stipend fra Lånekassen i skoleåret 1973/74. Dette utgjorde henholdsvis 17,3, 6,9 og 10,5 prosent av

den totale finansieringen.

Inntekt av eget arbeid, enten i ferier eller ved siden av studiet var en viktig finansierings-

kilde for alle grupper. Ugifte borteboende studenter ved universiteter, hOgskoler, lærerskoler,

distriktshOgskoler og tekniske skoler brukte gjennomsnittlig kr. 2 726 av egen arbeidsinntekt eller

tidligere oppsparte midler til finansiering av sitt forbruk i skolearet 1973/74. Dette utgjOr 19,3

prosent av den totale finansiering. De tilsvarende tall for hjemmeboende og gifte var kr. 4.022 (39,5

prosent) og kr. 4 646 (24,5 prosent). Beløpene for gifte gjelder bare den av ektefellene som er trukket

ut til undersOkelsen. De gifte oppgir i gjennomsnitt at kr. 3 525 (18,6 prosent) av deres forbruk i

skoleåret ble finansiert av deres ektefelle.

Ugifte borteboende yrkesskole- og gymnaselever dekket i gjennomsnitt kr. 1 583 (18,0 prosent)

og kr. 1 255 (15,2 prosent) av finansieringen ved inntekt av eget arbeid eller tidligere oppsparte

midler. Disse elevene var i stor grad avhengig av stOtte fra foreldrene. Yrkesskoleelever fikk

gjennomsnittlig kr. 1 360 (15,4 prosent) og gymnaselever kr. 3 639 (43,9 prosent) i stOtte fra foreldre

til finansiering av utdanningen. I tillegg til dette kommer støtte i form av naturalytelser, som er

inkludert i total forbruksutgift, men ikke i finansieringsbelOpet. Tabell 17-19 gir en oversikt over

verdien av gaver mottatt.

Arbeid ved siden av skolegangen 

Omkring 20 prosent av studentene ved universiteter og hOgskaler svarte ja på spørsmål om de

hadde hatt regelmessig inntektsgivende arbeid ved siden av studiene. Av  studenter' og elever ved lærer-

skoler, distriktshOgskoler, tekniske skoler, yrkesskoler og gymnas var det i underkant av 10 prosent

som svarte ja på dette spOrsmålet. Omfanget av mer tilfeldig arbeid ved siden av skolegangen er ikke

registrert. Inntekter av denne typen arbeid er imidlertid tatt med under finansiering av utdanningen.

Daglig reisetid 

Daglig reisetid en vei til skole eller universitet var gjennomsnittlig ca. 20 minutter for

ugifte borteboende ved læresteder i Oslo, Bergen og Trondheim og for studenter ved universitetet i

Troms. Borteboende elever og studenter ved andre læresteder hadde daglig reisetid på i underkant av

15 minutter.

Hjemmeboende elever og studenter hadde lengre daglig reisetid;  gjennomsnittlig 40-45 minutter

hver vei ved læresteder i Oslo, Bergen og Trondheim og 30 minutter ved læresteder i SOr-Norge ellers.

Gifte studenter i de tre stOrste byene hadde daglig reisetid på omkring 30 minutter i gjennomsnitt, og

gifte ved læresteder i Sr-Norge ellers hadde en daglig reisetid på gjennomsnittlig noe over 20 minut-

ter.

Boligstandard 

Ca. 30 prosent av de ugifte borteboende studenteneved læresteder i Sr-Norge hadde boliger med

eget kjokken og bad. Av gymnas- og yrkesskoleelever, og av studenter ved læresteder i Nord-Norge hadde

ca. 10 prosent bolig med eget kjOkken og bad. Omkring 20 prosent av alle borteboende hadde bolig med

eget kjøkken, men uten bad, og omkring 40 prosent hadde eget bad, men ikke kjOkken, og 10-15 prosent

bodde i boliger som verken hadde kjOkken eller bad.
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Av de gifte studentene hadde 60-75 prosent boliger med eget kjøkken og bad, og 20-30 prosent

hadde bolig med eget kjøkken, men uten bad.

Under 10 prosent bodde i boliger uten eget kjøkken, og nesten ingen bodde i boliger som verken

hadde kjøkken eller bad.

Avbrudd i utdanningen 

Av ugifte studenter ved universiteter og hOgskoler oppgav noe over 20 , prosent at de hadde hatt

avbrudd på et halvt år eller mer i den utdanningen de var i ferd med. Av ugifte elever og studenter ved

andre skoleslag var det omkring 5 prosent som hadde hatt avbrudd i utdanningen. Opphold mellom nå-

værende og tidligere utdanning ble ikke registrert.

Omkring 30 prosent av gifte studenter ved universiteter og hOgskoler hadde hatt avbrudd i ut-

danningen på et halvt år eller mer. Blant studenter med barn var det litt flere som hadde hatt avbrudd

enn blant studenter uten barn. Av gifte ved lærerskoler, distriktshOgskoler og tekniske skoler hadde ca.

5 prosent hatt avbrudd i den nåværende utdanning. Forskjellen mellom studenter med og uten barn var •

ubetydelig.

Barnetilsyn 

Omkring 60 prosent av studentektepar med barn fikk sine barn passet av andre. Ved læresteder i

Oslo, Bergen og Trondheim hadde ca. 20 prosent fått plass for barna i daginstitusjoner, ved læresteder i

Sr-Norge ellers hadde ca. 5 prosent plass i daginstitusjoner. De fleste som fikk barna passet av andre,

hadde en dagmamma.

Særlig blant studenter vedlaTerskoler,distriktshOgskoler, 	og tekniske skoler var det stor for-

skjell mellom ektepar der begge ektefellene studerte og ektepar der bare den ene ektefellen studerte med

hensyn til hvordan barnetilsynet var ordnet. Av ektepar der begge studerte var det svært få som oppgav

at de passet barna selv, mens dette gjaldt over 50 prosent av ektepar der bare den ene ektefellen stu-

derte.

Vurdering av Lånekassens månedssatser 

Elever Og studenter som kjente-Lånekassens månedssatser for skoleåret 1974/75 ble spurt om de

syntes beløpet var for høyt, tilstrekkelig, litt for,lavt, eller alt for lavt. Blant yrkesskoleelever

og gymnasiaster var det så få som kjente satsen at det ikke er mulig A gi tall for hvordan de vurderte

beløpet,

Av borteboende studenter ved læresteder i SO-Norge mente ca. 50 prosent at beløpet var til-

strekkelig. Få eller ingen syntes beløpet var for høyt. De fleste studenter ved læresteder i s Nord-

Norge syntes beløpet var for lavt. Også av de hjemmeboende studentene var det svært få som kjente

Lånekassens månedssatser. Ca. 60 prosent syntes belOpet var tilstrekkelig eller for hyt.

Ca. '40 prosent av de gifte studentene syntes Lånekassens månedssatser var tilstrekkelige, ca.

30 prosent syntes de var litt for lave, og omkring 30 prosent syntes satsene var alt for lave.
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PRINCIPLES AND DEFINITIONS

I. Background and purpose of the survey 

In 1972 the Ministry of Church and Education contacted the Central Bureau of Statistics to have

a survey on students' consumer expenditure carried out. A working group with representatives from the

Ministry of Church and Education, the State Educational Loan Fund, the Contact Group of Student Organisa-

tions and the Central Bureau of Statistics was appointed to work out design and outlines for this survey

of students' consumer expenditure. The survey was carried out in the school year 1973/74.

The main purpose of the survey has been to investigate the size and composition of the students'

consumption. In this connection we wanted to compare the consumption expenditures of different groups

of students. In addition, information on how the students finance their consumption has been collected.

The survey further seeks to elucidate other aspects of the students' living conditions, such as

housing situation, daily travel time and paid work during the school year. Finally, the participants

in the survey were asked about their knowledge of and attitude to the offer of loans and scholarships

from the State Educational Loan Fund.

A previous survey on consumption expenditures among students was carried out in 1967. This

survey included unmarried students not living with their parents, at universities, teachers' training

colleges and technical schools. The results from this survey are published in Reports from the Division

for Interview Surveys (no. 2).

II. Survey design

1. SamElina_Erocedures

The survey includes students at universities, teachers' training colleges, district colleges,

and technical schools, and unmarried students not living with their parents at secondary schools and

vocational schools. Further, married students at vocational schools in Oslo, Bergen and Trondheim are

included. The survey only includes students who were Norwegian citizens and attended school all through

the school year 1973/74. Students born in 1943 and earlier are not included in the survey. The sample

from vocational school only includes students in one year courses at workshop schools.

Before sampling, the population of students was stratified in 17 strata by type of school, re-

gion where the school was situated and marital status/housing situation (living/not living with parents).

Table A shows the composition of the population (see page 7).

For universities the figures in table A are taken from the educational statistics, autUmn term

1970. For the other types of school the figures are based on a registration which was carried out by

the Central Bureau of Statistics in September 1973. For vocational schools and secondary schools the

figures have' been estimated from the proportion of students not living with parents in a sample of

schools, therefore these figures contain sampling errors.

The university and college sample is a stratified random sample. The population has been

divided into 11 strata by type of school, region where the school is situated and marital status/housing

situation (living/not living with parents). Within each stratum the sample has been drawn with equal

probability. The samplingfraction varies between strata, as shown, in table B (see page 8).

The sample of vocational and secondary school students is a two-stage sample. On the first

stage 40 schools were drawn from a total of 223 schools. Before sampling, the schools were stratified

in 21 strata by region and school size as shown in table C (see page 8).

Within each region the schools were drawn at random, and the relation between sampled schools

and total number of schools was the same for all school size groups within one region. A special

registration form was sent out to all the schools in the sample. (See appendix 1). In this way the

names, addresses etc. of the unmarried students not living with parents in the sampled schools were

registered. Then a stratified sample of students not living with parents was drawn (100 students from

each type of school and region of school). The sampling fraction was proportional to the proportion

of students not living with parents in the stratum (the stratification variable was school size).
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The composition of the sample is shown in table D (see page 10). The total sample includes

2 450 students. To investigate daily expenditures as well as expenditures for commodities and services

with low purchase frequency, data were collected partly by keeping of accounts, partly by a question-

naire. All students participating in the keeping of accounts or filling in the questionnaire, received

a money compensation for this. To keep costs down, only part of the sample participated in keeping of

accounts (approximately 60 per cent), while the total sample was asked to fill in the questionnaire.

The 17 groups in the sample are drawn with varying sampling fractions. This means that one can

not add together information for two or more groups in a table without taking account of the various

sampling fractions of the groups. In tables 1-15 and 20-33 figures for students from different school

regions within the same type of school and the same housing situation/marital status group have been

weighed together. In tables 4 and 16 figures for married students in different types of school have

been weighed together to produce means for all married students with equal family situation.

2. Rekister

There is no central register of students. In order to get a register from which a sample of

students could be drawn, one had to contact the universities and schools. This register had'to include

information on the students' names, semester addresses, date of birth, marital status and housing situa-

tion (living/not living with parents). Some of the educational institutions did not have all the in-

formation neccessary in their student registers. In these cases there was sent out a special student

registration form to be filled in by all the students (see appendix 1). The universities had student

registers based on the student registration card of the Central Bureau of Statistics. These cards in-

cluded all information neccessary for the sampling.

The registration started at the end of August 1973, and was carried out during September.

3. Questionnaires used in data collection

Two questionnaires were used in the data collection, one for unmarried and one for married

students, and, in addition, an account book. The questionnaires and the account book are printed as

appendices in this publication. The account book was used for gathering information on daily expenses.

Those participating in the keeping of accounts-, took down all their daily expenditures in a period of

14 days.

The two questionnaires contain much the same questions, but some questions concerning spouse

and child care arrangements only appear in the questionnaire for married students. The main purpose

of the questionnaire is to register the consumption of commodities and services with low purchase

frequency. Questions 26 and 27 in the questionnaire for unmarried students and questions 32 and 33 in

the questionnaire for married students concern consumption'of a number of commodities and Iservices over

the last 12 months. Commodities and services received as gifts were also registered here.

The first section of the questionnaires contains questions on duration of the education, paid

work during the school year, housing situation, daily travel time and parents' occupation. Question

25 for unmarried students and questions 24-31 for married students concern the financing of the

consumption expenditures during the school year. The last section of the questionnaires concerns the

students' knowledge of and attitude to the stipulated size of loans or scholarships from the State

Educational Loan Fund.

4. Data collection

All data collection, including following-up, was carried out by mail.

The school year was divided into 10 account keeping periods, each of 14 days, 4 in the autumn

term 1973 and 6 in the spring term 1974. In the autumn term the account keeping started on October 15.

In the spring term the account keeping started on January 21 and went on until May 5, with a month's

break around Easter.
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Students who did not return the account book received, if neccessary, two following-up

letters, 8 and 15 days after termination of the account keeping period. 65 per cent of the students

sampled for keeping of accounts fulfilled the account keeping.

The questionnaires were mailed to the total sample on March 14 ) 1974. Around 40 per cent of

the sample had returned the questionnaire on March 26, when the first following-up letter was sent to

the others. The second following-up letter was sent out on April 17. At this time around 50 per cent

of the sample had returned the questionnaires. Before terminating the data collection, a third fol-

lowing-up letter was sent (May 7) to married students, who had an especially low response rate. In the

same way as with the account keeping, 65 per cent returned the questionnaire properly filled in.

The data collection was finally terminated on June 1. Questionnaires and account books which

arrived on later dates were not included in the further processing of the material.

III. Reliability of the findings 

1. Measurement and_2rocessing errors

The results from a statistical study generally contain measurement and processing errors. This

is true both of surveys on whole populations and of sample surveys. Measurement errors may occur when

the respondent, due to failing memory, misunderstanding of questions etc., gives a wrong answer. Parts

of this survey made heavy demands on the informant's memory, being asked to give information on all

purchases made and all gifts received of a considerable number of commodities. and services during the

last 12 months. The informants may forget to report purchases made during the period, but they may

also report purchases which were actually made before this 12 months' period.

Processing errors may occur in the coding of commodities and services, or in transferring the

data from questionnaires to punch cards.

_Samling error

Sampling error is error or uncertainty with the findings due to using information from a sample

of persons to say something about the whole population. A common measure of sampling error is the

standard deviation, which depends on, sample size and sampling method.

Sampling error has not been estimated in thig survey.

The uncertainty is generally greater for subgroups of commodities and services than for total

consumption expenditure. The uncertainty is also greater where results are given for subgroups by

sex, age etc., than where results are given for a whole stratum.

3. Register errors and non-relmonse

Register errors are either due to discrepancy between register and population on the time when

sampling is carried out, or to changes in the population in the period between sampling and data

collection. We had to allow for errors of the last kind, because a considerable time' passed between

drawing of the sample and the sending out of the questionnaires. Register errors are due to persons

who, on the time of the data collection, had dropped out of school, changed type of school, moved to

another region or to an unknownaddress or changed marital status. 210 of the sample of 2 450 persons

were considered register errors. Of the remaining 2 240 persons 649 (29 per cent) did not return the

questionnaire.

Table E shows the non-response rates in the different parts of the sample (see page 12).

The non-response rate for those participating in keeping of accounts was about the same as for

the rest of the survey, 29.5 per cent. Non-response varied between the account-keeping periods. It

was least in the beginning of the autumn and spring terms, somewhat higher at the end of November and

around the winter holiday at the end of February, and highest at the end of the spring term in April

and May.
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IV. Concepts, definitions and classifications 

Students not living_with_parents are students who did not live with their parents at the time

when the questionnaire was filled in.

Students living with_Earents are students who lived with their parents at the time when the

questionnaire was filled in.

Age is calculated as completed years per 31/12 1973.

Totat_congumtion ex2enditure includes the students' expenditures in the account keeping period

(recalculated into expenditures per month). For married students total consumption expenditure also

includes the expenditures of spouse and possible children. Housing, wearing apparels and all greater

purchases are registered through the questionnaire.

Total consumption expenditure does not include direct taxes, social insurances, given gifts,

real estate investments and contractual savings.

Total consumption expenditure also includes value of gifts received.

Financing of the education. The relationshi2  between  Lnancing_and consumation expenditure.

By financing of the education is meant the amount of money that a student has at disposal to cover his

consumption expenditures during the school year. Income used for investment or saving is not included. .

Financing is calculated for the school year 1973/74, while consumption expenditures, as mentioned

above, are calculated as mean expenditure per month in the school year 1973/74.

It is specified in the questionnaire that money used during the summer holiday is not to be in-

cluded in financing of the education. In calculating expenditures per month, however, all expenditures

for conducted tours and other holiday trips are included. It has not been registered whether these

holiday trips have been undertaken in the summer or during the school year. In comparing expenditures

per month and financing, one ought to keep this in mind.

As mentioned above, total consumption expenditure also includes the value of gifts received.

In financing, however, only money gifts are included, and not gifts of food, clothing etc. Tables

17-19 show the value of gifts received.

The information on financing of the education for married students only concerns the student

that has been selected for the survey, even if the spouse is a student too. For married students then,

the information on financing concerns one person, while the information on consumption expenditures

concerns two or more persons.

Classification of consumtion expenditures. The most detailed classification in this publica-

tion is used in tables 14-16 and consists of 40 commodity and service groups. These groups are com-

bined into 15 commodity and service groups in the other tables on consumption expenditures (tables 1-13

and 17-19). The classification for the most part corresponds to the classification of commodities and

services used in the general consumption expenditure survey (CES 73), conducted by the Central Bureau

of Statistics in 1973. Owing to the special consumption pattern of the students, some commodity and

service groups have been kept separate. This concerns Food and beverages at canteens, restaurants etc.

(grouped under Other commodities and services in CES 73), and Domestic services, child care (grouped

under Furniture and household equipment in CES 73). The class Transportation in CES 73 has been divi-

ded into three in this survey: Use of public transport services for travelling between domicile and

the district where the school is situated, Use of public transport services in the district where the

school is situated and Purchase, operation and maintenance of transport equipment. The class Recreation

and education in CES 73 has been divided in two in this survey: Recreation and Education. Finally

Holiday expenditures has been kept separately (grouped under Other commodities and services in CES 73).

The class Other commodities and services in this survey mainly includes expenditures for personal care,

miscellaneous personal effects and other services than those mentioned above.
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SOME MAIN RESULTS FROM THE STUDY

The size of the consumption of main groups of students 

The consumption expenditures for unmarried students not living with parents at universities,

teachers' training colleges, district colleges and technical schools were kr. 1 721 per month on the

average in the school year. For unmarried students not living with parents at vocational schools and

secondary schools, the average consumption expenditures per month were respectively kr. 1 281 and kr.

1 185.

Unmarried students living with parents at universities, teachers' training colleges, district

colleges and technical schools had spent kr. 1 276 per month. Married students at these schools had

expenditures of kr. 3 507 per month. For married students expenditures of spouse and children are

included.

The composition of the consumption 

For unmarried students not living with parents at universities, teachers' training colleges,

district colleges and technical schools, food expenditures amounted to kr. 443 per month, or 25.8 per

cent of total consumption expenditure. Of this, 46 per cent was expenditures for food and beverages

at canteens, restaurants etc., and 54 per cent was spent on food otherwise. Expenditures for rent,

fuel and electric power amounted to kr. 244 or 14.2 per cent of total consumption expenditure, and

furniture and household equipment amounted to kr. 69 or 4.0 per cent.

For clothing and footwear these students spent kr. 139 per month, which equals 8.1 per cent

of total consumption expenditure, and for medical care they spent kr. 28 per month or 1.6 per cent.

Transport expenditures amounted to kr. 252 per month, or 14.7 per cent of total consumption expendi-

ture. 55 per cent of the transport expenditures was spent on purchase, operation and maintenance of

transport equipment, 25 per cent on public transport services in the district where the school was

situated, and 20 per cent was spent on journeys between school and home by public transport services.

Textbooks, school fees and other education expenses amounted to kr. 91 per month, or 5.3 per cent of

total consumption expenditure.

Expenditures for beverages and tobacco amounted to kr. 82 per month (4.8 per cent), recreation

expenditures amounted to kr. 248 (14.4 per cent), holiday expenditures amounted to kr. 89 (5.2 per

cent) and expenditures for other goods and services amounted to kr. 36 per month or 2.1 per cent of

total consumption expenditure.

Unmarried students (living with parents) at universities, teachers' training colleges, district

colleges and technical schools had a consumption expenditure of kr. 1 276 per month. Students' living

with parents spent considerably less on food and rent than students not living with parents, but they

spent somewhat more on transport and holiday tours.

Married students at these schools had a monthly consumption expenditure of kr. 3 507. Food

expenditures amounted to a total of kr. 705 per month, or 20.1 per cent. Of this 27 per cent was expen-

ditures for food and beverages at canteens, restaurants etc.,and 83 per cent was spent on food other-

wise. Expenditures for rent, fuel and electric power amounted to kr. 530 per month, or 15.1 per cent of

total consumption expenditure. Other main expenditures were transport, kr. 638 (10.8 per cent), furni-

ture and household equipment, kr. 378 (10.8 per cent), recreation, kr. 340 (9.7 per cent) and clothing

and footwear which amounted to kr. 298 or 8.5 per cent of total consumption expenditure.

Consumption expenditures in different school regions 

The consumption expenditures of unmarried students not living with parents were somewhat higher

in Northern Norway than at the same types of schools in Oslo, Bergen and Trondheim. The expenditures

in Oslo, Bergen and Trondheim were somewhat higher than in other school regions in Southern Norway.
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At universities in Oslo, Bergen and Trondheim the monthly consumption expenditures of unmarried

students not living with parents were kr. 1 760, while in Northern Norway they were kr. 1 854. At

teachers' training colleges, district colleges and technical schools the figures were kr. 1 697 and kr.

1 812, respectively. The corresponding figure for Southern Norway outside Oslo, Bergen and Trondheim

was kr. 1 632. For unmarried students not living with parents at vocational schools, the monthly con-

sumption expenditure was kr. 1 282. The figures for Northern Norway were kr. 1 536, for Oslo, Bergen

and Trondheim kr. 1 431 and for the rest of Southern Norway kr. 1 148.

Consumption expenditures for married students with different familu_conditions 

The consumption expenditures for married couples where both spouses were students were on the

average somewhat less than the expenditures for married couples where only one of the spouses was a

student. In both groups the consumption expenditures of married students with children were higher than

the expenditures of married students without children.

For married couples without children where both spouses were students the total consumption

expenditure was kr. 3 220 per month, while married couples with children had a consumption expenditure

of kr. 3 600 per month.

Childless couples where only one of the spouses was a student spent kr. 3 395 per month, while

married couples with children spent kr. 3 720 per month.

Married couples with children spent more on food, clothing, rent and transport than married

couples without children. In addition they had expenditures for child care, kr. 230 and kr. 170 per

month respectively for married couples where both spouses were students and where only one of the

spouses was a student. Married couples without children had higher expenditures than married couples

with children for canteens and restaurants, furniture and household equipments, recreation and holiday

tours.

Financing of the education 

The most important means of financing for students at universities, teachers' training colleges,

district colleges and technical schools was loans from the State Educational Loan Fund. Unmarried

students not living with parents at these schools raised loans on the average of kr. 7 711 per school

year. Unmarried students living with parents received loans of kr. 4 329 per school year, and married

students received on the average loans of kr. 7 177 per school year. The loans amounted to 54.6 per

cent, 42.5 per cent and 38.0 per cent of the education financing for unmarried students not living with

parents, unmarried students living with parents and married students respectively.

Unmarried students not living with parents at vocational schools and secondary schools received

loans from the Loan Fund of kr. 1 855 and kr. 420 per school year, which correspond to 21.0 and 5.1 per

cent of total financing. The students at vocational and secondary schools received scholarships from the

State Educational Loan Fund of kr. 2 793 and kr. 2 639 on the average, or 31.6 and 31.8 per cent of

total financing.

For students at post-secondary educational institutions included in this study,scholarships from

the State Educational Loan Fund amounted to a considerably less proportion of the total financing than

scholarships to unmarried students not living with parents at secondary schools and vocational schools.

Unmarried students not living with parents at post-secondary schools received on the average scholar-

ships of kr. 2 448, unmarried students living with parents kr. 704,and married students received average-

ly scholarships of kr. 1 979 from the Loan Fund in the school year 1973/74. This amounted to 17.3, 6.9

and 10.5 per cent of total financing, respectively.

Paid work during holidays or during the school year was an important source of financing for

all groups of students. Unmarried students not living with parents at universities, teachers' training

colleges, district colleges and technical schools spent averagely kr. 2 726 of their own income on

their consumption in the school year 1973/74. This amounted to 19.3 per cent of the total financing.
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The corresponding figures for unmarried students living with parents and married students were kr. 4 022

(39.5 per cent) and kr. 4 646 (24.5 per cent). Married students stated that on the average kr. 3 525

(18.6 per cent) of their consumption during the school year was financed by their spouse.

Unmarried students not living with parents at vocational schools and secondary schools on the

average covered kr. 1 583 (18.0 per cent) and kr.1 255 (15.2 per cent) of the financing by their own

salaries and savings. These students were to a great extent dependent on their parents for economic

support. Students at vocational schools received on the average kr. 1 360 (15.4 per cent) and students

at secondary schools kr. 3 639 (43.9 per cent) in support from their parents. In addition they received

support in kind, which is included in total consumption expenditure but not in total financing. The

value of gifts received is shown in tables 17-19.

Unmarried students not living with parents, unmarried students living with parents and married

students at post-secondary educational institutions received on the average kr. 408, kr. 450 and kr.

183 respectively, in money support from parents. That is in either group never exceeding 4 per cent

of the total financing.

fg11(1.21,En7_LIEfa_La_LataaLLIE1
Around 20 per cent of the students at universities answered yes when asked if they were engaged

in regular paid work during the school year. Of the students at teachers' training colleges, district

colleges, technical schools, vocational and secondary schools, less than 10 per cent answered yes to

this question. The extent of more odd jobs during the school year was not registered. Income from

such jobs, however, is included in the figures for financing of education.

Daily travelling time

Daily travelling time one way to school or university was around 20 minutes averagely for un-

married students not living with parents at educational institutions in Oslo, Bergen and Trondheim and

for students at the University of Tromsø. Unmarried students not living with parents in other school

regions had a daily travelling time of slightly less than 15 minutes.

Unmarried students living with parents had longer daily travelling time; on the average 40-45

minutes one way at educational institutions in Oslo, Bergen and Trondheim and 30 minutes in the rest

of Southern Norway. Married students in the three largest cities had a daily travelling time of around

30 minutes averagely, and married students at educational institutions in the rest of Southern Norway

had a daily travelling time of somewhat over 20 minutes on the average.

Housing standard

Approximately 30 per cent of unmarried students not living with parents at post-secondary

schools in Southern Norway had a dwelling with own kitchen and bathroom. Of students at vocational

and secondary school, and post-secondary students in Northern Norway approximately 10 per cent had a

dwelling with own kitchen and bathroom. Around 20 per cent of all unmarried students not living with

parents had a dwelling with own kitchen but no bathroom, and around 40 per cent had their own bathroom,

but no kitchen, and 10-15 per cent lived in dwellings with neither kitchen nor bathroom.

60-75 per cent of the married students had dwellings with own kitchen and bathroom, and 20-30

per cent had a dwelling with kitchen but without bathroom.

Under 10 per cent lived in dwellings without kitchen, and almost none lived in dwellings which

had neither kitchen nor bathroom.

Interruptions in the education 

Of unmarried students at universities, somewhat over 20 per cent reported that they had had an

interruption of half a year or more in their present education. Of unmarried students at other types

of school around 5 per cent had had an interruption. Pausee between present education and earlier

education were not registered.
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,Around 30 per cent of married students at universities had had interruptions in their educa-

tion of half a year or more. Among students with children there were a few more who had had an inter-

ruption than among students without children. Of married students at teachers' training colleges,

district colleges and technical schools, approximately 5 per cent had had interruptions in their

present education. The difference between students with and without children was inconsiderable.

Child care arrangements 

Around 60 per cent of the married students with children had their children looked after by

others. At educational institutions in Oslo, Bergen and Trondheim approximately 20 per cent had ob-

tained room for their children in a child care centre, at educational institutions in the rest of

Southern Norway approximately 5 per cent had their children in a child care centre. The majority of

the students who had their children looked after by others, had a professional baby-sitter.

Especially among students at teachers' training colleges, district colleges and technical

schools there was a great difference between couples where both spouses were students and couples

where only one of the spouses was a student as regards child care arrangement. Of couples where both

were students, very few reported that they looked after their children themselves, while this was

true of more than 50 per cent of couples where only one of the spouses was a student.

Judgment of the monthlk allotment of the State Educational Loan Fund 

Students who knew the monthly allotment of the Loan Fund for the school year 1974/75 were

asked if they thought the amount was too high, sufficient, slightly too low or much too low. Among

students at secondary and vocational schools there were only a few who knew the amount. Figures

showing their judgment of the amount are therefore not available.

Of unmarried students not living with parents in Southern Norway, approximately 50 per cent

found the amount sufficient. Few, if any, found the amount too high. The majority of students in

Northern Norway found the amount too low. Also among the students living with parents there were very few

who knew the monthly allotment of the Loan Fund. Approximately 60 per cent found the amount sufficient

or too high.

Approximately 40 per cent of the married students found the allotment of the Loan Fund suffici-

ent, approximately 30 per cent found it slightly too ,low and around 30 per cent found the allotment

much too low.
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TABELLREGISTER

FORBRUKSUTGIFTER - 15 VARE- OG TJENESTEGRUPPER

1. Utgift pr. måned for borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og
lærested, etter vare- og tjenestegruppe 	

2. Utgift pr. måned for hjermneboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og
lærested, etter vare- og tjenestegruppe 	

3. Utgift pr. måned for husholdningen til gifte elever og studenter i grupper for skoleslag
og lærested, etter vare- og tjenestegruppe 	

4. Utgift pr. måned for ektepar med og uten barn der begge ektefellene er elever eller
studenter, i grupper for skoleslag og lærested, etter vare- og tjenestegruppe 	

5. Utgift pr. maned for ektepar med og uten barn der bare den ene ektefellen er elev eller
student, i grupper for skoleslag og lærested, etter vare- og tjenestegruppe 	

6. Utgift pr. måned for borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og
kjønn, etter vare- og tjenestegruppe 	

7. Utgift pr. måned for hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og
kjønn, etter vare- og tjenestegruppe 	

8. Utgift pr. maned for husholdninger der en eller begge ektefeller er elev eller student, i
grupper for skoleslag og kjønn for den studerende som er trukket ut til undersøkelsen,
etter vare- og tjenestegruppe 	

9. Utgift pr. måned for borteboende ugifte elever og studenter,i grupper for skoleslag og
alder, etter vare- og tjenestegruppe 	 OOSW

10. Utgift pr. maned for hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og
alder, etter vare- og tjenestegruppe 	

11. Utgift pr. måned for husholdninger der en eller begge ektefeller er elev eller student
i grupper for skoleslag og alder for den studerende som er trukket ut til undersøkelsen,
etter vare- og tjenestegruppe 	

12. Utgift pr. måned for borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og
boligforhold, etter vare- og tjenestegruppe 	

13. Utgift pr. Måned for husholdninger der en eller begge ektefeller er elev eller student,
i grupper for skoleslag og boligforhold, etter vare- og tjenestegruppe 	

FORBRUKSUTGIFTER - 40 VARE- OG TJENESTEGRUPPER

14. Utgift pr. måned for borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skaleslag, etter
vare- og tjenestegruppe 	

15. Utgift pr. måned for hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag,
etter vare- og tjenestegruppe 	

16. Utgift pr. måned for husholdninger med og uten barn, der en eller begge ektefellene er
studenter ved universitet, hOgskole, lærerskole, distriktshøgskole eller teknisk skole,
i grupper for ektefellens hovedaktivitet, etter vare- og tjenestegruppe 	

VERDI AV GAVER MOTTATT - 15 VARE- OG TJENESTEGRUPPER

17. Verdi av gaver mottatt pr. måned av borteboende ugifte elever og studenter i grupper for
skoleslag og lærested, etter vare- og tjenestegruppe 	

18. Verdi av gaver mottatt pr. måned av hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for
skoleslag og lærested, etter vare- og tjenestegruppe 	

19. Verdi av gaver mottatt pr. måned av husholdninger der en eller begge ektefeller er elev
eller student i grupper for skoleslag og lærested, etter vare- og tjenestegruppe 	

FINANSIERING AV UTDANNINGEN

20. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for borteboende ugifte elever og studenter
i grupper for skoleslag og lærested, etter finansieringsmåte 	

21. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for hjemmeboende ugifte elever og
studenter i grupper for skoleslag og lærested, etter finansieringsmåte 	

22. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for gifte elever og studenter i grupper
for skoleslag og lærested, etter finansieringsmåte 	

23. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for studenter som er gift med elev eller
student med og uten barn i grupper,for skoleslag og lerested,etter finansieringsmåte 	
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Tabell 1. Utgift pr. maned for borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og
lærested, etter vare- og tjenestegruppe

Lærerskoler, • istriktshøgskoler,
Universiteter og hOgskoler

	 tekniske skoler
Universities
	 Teachers' training colleges, district

, colleges, technical schools 

Vare- og tjenestegruppe Sør-
Oslo,	 Nord-	 Oslo,	 Norge	 Nord-

I alt	 Bergen, Norge	 I alt	 Bergen, ellers	 Norge
Total	 Trond- Northern	 Total 	Trond- Rest of Northern

heim	 Norway	 heim	 Southern Norway
Norway

Matvarer (ikke spist

Kroner

ute) 	 259,23 256,62 295,45	 210,86	 230,71 196,03 285,28
Mat og drikke på kantine, kafé

eller restaurant 	 212,20 210,77 232,14	 196,33	 208,48 189,73 225,81
Drikkevarer og tobakk 	 73,81 71,81 101,71	 91,05	 72,95 90,15 131,14
Klær og skotOY 	 137,25 136,54 157,16	 143,25	 149,56 140,82 149,00
Bolig, lys og brensel 	 265,64 266,61 238,97	 200,50	 213,82 194,81 216,87
Møbler og husholdnings-

artikler 	 68,17 68,35 63,06	 73,34	 71,11 75,15 65,65
Hushjelp, daghjelp, dagmamma 	 . 0,56 0,58 -	 1,18	 6,08 - 0,49
Helsepleie 	 28,00 27,62 35,65	 27,83	 25,69 26,55 42,08
Bruk av offentlige transport-

midler til reise og flytting
mellom hjemsted og lære-
sted 	 49,66 48,58 79,13	 46,25	 47,81 42,21 72,91

Bruk av offentlige transport-
midler på lærestedet, porto,
telefon  73,23 72,82 91,06	 50,13	 77,08 44,40 41,09

Kjøp, drift og vedlikehold av
transportmidler 	 108,52 110,56 52,70	 198,84	 157,50 216,96 144,29

Fritidssysler 	 267,11 266,60 283,71	 215,63	 233,74 207,63 241,09
Utdanning 	 88,77 87,97 110,55	 95,18	 92,81 95,30 98,62
Ferieutgifter 	 93,86 94,82 67,68	 78,72	 78,33 81,60 58,34
Andre varer og tjenester 	 39,72 39,35 44,99	 31,39	 31,61 30,31 39,33

Total forbruksutgift 	 1 765,73 759,60 1 853,95	 1 660,48	 1 697,28	 1 631,65 1 811,98

Gaver gitt 	 21,16 22,17 13,37	 19,46	 18,26 20,39 14,87

rosent av total forbruksutgift

Matvarer (ikke spist ute) 	 14,7 14,6 15,9	 12,7	 13,6 12,0 15,7
Mat og drikke på kantine, kafg

eller restaurant 	 12,0 12,0 12,5	 11,8	 12,3 11,6 12,5
Drikkevarer og tobakk 	 4,2 4,1 5,5	 5,5	 4,3 5,5 V 7,2
Klær og skotøy 	 7,8 7,8 8,5	 8,6	 8,8 8,6 8,2
Bolig, lys og brensel 	 15,0 15,2 12,9	 12,1	 12,6 11,9 12,0
Møbler og husholdnings-

artikler 	 3,9 3,9 3,4	 4,4	 4,2 4,6 3,6
Hushjelp, daghjelp, dagmamma . . • 0,0 0,0 -	 0,1	 0,4 - 0,0
Helsepleie 	 1,6 1,6 1,9	 1,7	 1,5 1,6 2,3
Bruk av offentlige transport-

midler til reise og flytting
mellom hjemsted og lære-
sted 	 2,8 2,8 4,3	 2,8	 2,8 2,6 4,0

Bruk av offentlige transport-
midler på lærestedet, porto,
telefon  4,1 4,1 4,9	 3,0	 4,5 2,7 2,3

Kjøp, drift og vedlikehold av
transportmidler 	 6,1 6,3 2,8	 12,0	 9,3 13,3 8,0

Fritidssysler 	 15,1 15,2 15,3	 13,0	 13,8 12,7 13,3
Utdanning 	 5,0 5,0 6,0	 5,7	 5,5 5,8 5,4
Ferieutgifter 	 5,3 5,4 3,7	 4,7	 4,6 5,0 3,2
Andre varer og tjenester 	 2,2 2 2 2,4 1 , 9	 1,9 1,9 2,2

Total forbruksutgift 	 100,0 100 0 100,0	 100,0	 100,0 100,0 100,0

Tallet på personer som svarte
Spørreskjemaet 	 198 138 60	 231	 74 83 74
Regnskapshefte* 	 85 46 39	 148	 45 56 47
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EXpenditure per month for unmarried students not living with parents in groups for type of school and
location of school, by commodity and service group

Yrkesskoler Vocational schools 
Gymnas

Secondary schools,
upper stage   

I alt
Total

Sr-
Oslo,	 Norge
Bergen, ellers
Trond- Rest of
heim	 Southern

Norway

Nord-
Norge	 I alt
Northern Total
Norway

SOr-Norge
utenom
Oslo,
Bergen,
Trondheim
Southern
Norway
outside
Oslo,
Bergen,
Trondheim

Nord-
Norge
Northern
Norway

Commodity and service group

Kroner

210,86

147,46
94,33

135,44
149,25

	191,43	 190,51 	 262,90 	 202,54 	 172,81

	

114,37 	 121,86 	 208,47 	 92,95 	 71,39

	

72,77 	 95,69 	 96,27	 40,15 	 33,11

	

151,33 	 132,40 	 138,07 	 167,31 	 160,06

	

234,01 	 120,21 	 192,71 	 152,94 	 139,13

247,74

123,52
50,09
178,79
174,83

35,55 49,94 	 37,49 	 27,03 	 32,65 	 30,37 36,14
1,51 - 	 2,35 	 - 	 - 	 _ -

16,40 26,73 	 14,78 	 17,33 	 24,40 	 30,58 15,25

51,91 65,74 	 52,56 	 46,64 	 49,90 	 47,23 54,13

45,15 81,90 	 28,52	 72,84 	 21,05 	 18,82 24,45

121,87 115,23 	 119,55 	 128,99 	 53,30 	 71,80 23,90
152,46 167,62 	 128,96 	 199,99 	 135,24 	 122,98 153,75
58,53 43,07 	 51,24 	 79,37 	 124,26 	 162,75 63,10
19,80 38,44 	 14,65 	 26,52 	 46,76 	 51,40 39,39
41 17 79,08 	 38,10 	 39,18 	 41,87 	 50,34 29,87

1 281,69 1 431,65	 1 148,87 	 1 536,31 	 1 185,32 	 1 162,78 1 214,94

6,38 8,77 	 5,47 	 7,79 	 11,48 	 12,53 9,81

Percentage of total consumption expenditure

16,5 13,3 	 16,6 	 17,1 	 17,1 	 14,9 20,4

11,5 8,0 	 10,6 	 13,6 	 7,8 	 6,1 10,2
7,4 5,1 	 8,3 	 6,0 	 3,4 	 2,8 4,1

10,6 10,6 	 11,5 	 9,0 	 14,1 	 13,8 14,7
11,6 16,3 	 10,5 	 12,5 	 12,9 	 12,0 14,4

2,8 3,5 	 3,3 	 1,8 	 2,8 	 2,6 3,0
0,1 ' 	 - 	 0,2 	 - 	 - 	 - -
1,3 1,9 	 1,3 	 1,1 	 2,1 	 2,6 1,3

4,1 4,6 	 4,6 	 3,0 	 4,2 	 4,1 4,5

3,5 5,7 	 2,5 	 4,7 	 1,8 	 1,6 2,0

9,5 8,0 	 10,4 	 8,4 	 4,5 	 6,2 2,0
11,9 11,7 	 11,2 	 13,0 	 11,4 	 10,6 12,7
4,6 3,0 	 4,5 	 5,2 	 10,5 	 14,0 5,2
1,5 2,7 	 1,3 	 1,7 	 3,9 	 4,4 3,2
3,2 55 	 33 	 26 	 35 	 43 2,5

100,0 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0, 100,0

212 61 	 81 	 70 	 156 	 76 80
144 37 	 55 	 52 	 109 	 50 59

Food (not eaten at restaurants
etc.)

Food and beverages at canteens,
restaurants etc.

Beverages and tobacco
Clothing and footwear
Rent, fuel and power
Furniture and household

equipment
Domestic services, childcare
Medical care
Use of public transport ser-

vices for travelling between
domicile and the district
where the school is situated

Use of public transport ser-
vices in the district where
the school is situated, pos-
tal and telephone services

Purchase, operation and main-
tenance of transport equip-
ment

Recreation
Education
Holiday expenditures
Other goods and services

Total consumption expenditure

Gift

Food (not eaten at restaurants
etc.)

Food and beverages at canteens,
restaurants etc.

Beverages and tobacco
Clothing and footwear
Rent, fuel and power
Furniture and household

equipment
Domestic services, childcare
Medical care
Use of public transport ser-

vices for travelling between
domicile and the district
where the school is situated

Use of public transport ser-
vices in the district where
the school is situated, pos-
tal and telephone services

Purchase, operation and main-
tenance of transport equip-
ment

Recreation
Education
Holiday expenditures
Other goods and services

Total consumption expenditure

Number of respondents
Questionnaire
Account book
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Tabell 2. Utgift pr. måned for hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og
lærested, etter vare- og tjenestegruppe Expenditure per month for unmarried students
living with parents in groups for type of school and location of school, by commodity and
service group

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Lærerskoler, distriktshOgskoler,
tekniske skoler

Teachers' training colleges, district
colleges, technical schools 

Oslo, Bergen,	 I alt	 Oslo, Bergen
Total,	 Trondheim

Universiteter
og hOgskoler
Universities

Trondheim

Sr-Norge
ellers
Rest of
Southern
Norway 

Kroner

Matvarer (ikke spist ute) Food (not eaten
at restaurants etc.) 	

Mat og drikke på kantine, kafe eller
restaurant Food and beverages at canteens,
restaurants etc. 	

Drikkevarer og tobakk Beverages and tobacco 	
Klær og skoty Clothing and footwear .... 	
Bolig, lys og brensel Rent, fuel and power 	
MObler og husholdningsartikler Furniture and

household equipment 	
Hushjelp, daghjelp, dagmamma Domestic

services, childcare 	
Helsepleie Medical care 	
Bruk av offentlige transportmidler til reise

og flytting mellom hjemsted og lærested Use
of public transport services for travelling
between domicile and the district where the
school is situated  

Bruk av offentlige transportmidler på lærested-
et, porto, telefon Use of public transport
services in the district where the school is
situated, postal and telephone services  

Kj0p, drift og vedlikehold av transportmidler
Purchase, operation and maintenance of
transport equipment 	

Fritidssysler Recreation 	
Utdanning Education 	
Ferieutgifter Holiday expenditures 	
Andre varer og tjenester Other goods and

services 	

Total forbruksutgift Total consumption
expenditure 	

Gaver gitt Gifts 	

86,89 58,93 71,76 47,79

122,12 127,44 122,76 132,17
67,50 72,94 73,61 72,28

139,54 145,22 153,71 138,21
50,28 9,30 14,50 5,00

53,62 35,35 44,86 • 27,48

4,42 - - -

17,77 17,66 16,27 18,85

0,47 0,05 0,10

126,27 62,84 76,23 51,51

175,00 175,37 156,62 190,87
217,87 215,60 188,39 237,63
78,91 97,70 100,85 95,10

151,38 93,55 110,32 79,66

39 25 30,82 20,91 40,82

1 331,29- 1 142,75 1 150,88 1 137,37

20,36 14,20 13,07 15,14

Prosent av total forbruksutgift
Percentage of total consumption expenditure

OO

Matvarer (ikke spist ute)  	 6,5	 5,2	 6,2	 4,2
Mat og drikke på kantine, kafe eller

restaurant  	 9,2	 11,2	 10,7	 11,6
Drikkevarer og tobakk 	 O. OOOOOOO ......	 5,1	 604	 6,4	 6,4
Klær og skotOy ... OOOOOOOO .... OOOOO ............	 10,5	 12,7	 13,4	 12,2
Bolig, lys og brensel  	 3,8	 0,8	 1,3	 0,4
MObler og husholdningsartikler OOOOO 0400000.000 	 4,0	 3,1	 3,9	 2,4
Hushjelp, daghjelp, dagmamma  	 0,3	 -	 -
Helsepleie  	 1,3	 1,5	 1,4	 1,7
Bruk av offentlige transportmidler til reise og

flytting mellom hjemsted og lærested  	 0,0	 0,0	 0,0	 -
Bruk av offentlige transportmidler på lære-

stedet, porto, telefon  	 9,5	 5,5	 6,6	 4,5
Kj0p, drift og vedlikehold av transportmidler  	 13,1	 15,3	 13,6	 16,8
Fritidssysler OOO . OO 0.0 O 0 OOOOO 0 OOOOOOOO 00000 000 	 16,4	 18,9	 16,4	 20,9

	

5,9	 8,5	 8,8	 8,4
Ferieutgifter . O . ................ .. 	 11,4	 8,2	 9,6	 7,0
Utdanning	 ...... . OOOOOOOOOOOOO 00000000 OOO

Andre varer og tjenester

Total forbruksutgift 	 • 	

	2,9 	 2,7	 1,8 

	

100,0	 100,0	 100,0	 100,0

Tallet på personer som svarte Number o
respondents

SpOrreskjema Questionnaire 00 OOOOOO 0.411000$00
Regnskapshefte Account book OOOOOOOO

113
43

143
91

73
51

70
40
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Tabell 3. Utgift pr. maned for husholdningen til gifte elever og studenter i grupper for skoleslag og
lærested, etter vare- og tjenestegruppe EXpenditure per month for the household of married
students in groups for type of school and location of school, by commodity and service
group

Universi-
teter og
hOgskoler
Universi-

ties
Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Oslo, I altBergen, Total
Trondheim

Lærerskoler, distrikts-
hOgskoler, tekniske

	
Yrkes-

skoler Teachers'
	

skoler
training colleges, 	 Vocational
district colleges, 	 schools
technical schools

Sør-
Norge

Oslo,	 ellers	 Oslo,
Bergen,	 Rest	 Bergen,
Trondheim of 	 Trondheim

Southern
Norway 

Matvarer (ikke spist ute) 	 Food (not eaten
Kroner

at restaurants etc.) 	 . ...... ..... 	 589,19 587,28 600,69 580,49 681,44
Mat og drikke på kantine, kafe eller

restaurant	 Food and beverages at canteens,
restaurants etc. 	 ......... 	 120,79 94,91 100,77 91,94 88,05

Drikkevarer og tobakk	 Beverages and tobacco 95,94 110,34 112,00 109,50 122,30
Klær og skotøy 	Clothing and footwear 	 299,05 291,08 295,41 288,88 358,93
Bolig, lys og brensel	 Rent, fuel and power 	 545,92 461,78 493,54 445,71 555,45
Møbler og husholdningsartikler	 Furniture
and household equipment 	 365,35 434,37 406,87 448,29 362,07

Hushjelp, daghjelp, dagmamma	 Domestic
services, childcare 	 95,92 78,94 90,00 73,35 122,07

Helsepleie	 Medical care 	 66,30 64,30 68,47 62,18 69,05
Bruk av offentlige transportmidler til reise

og flytting mellom hjemsted og lærested
Use of public transport services for
travelling between domicile and the dis-
trict where the school is situated 	 31,22 41,70 35,62 44,78 30,78

Bruk av offentlige transportmidler på lære-
stedet, porto, telefon	 Use of public
transport services in the district where
the school is situated, postal and tele-
phone services 	 184,10 124,67 165,32 104,10 131,93

Kjøp, drift og vedlikehold av transport-
midler	 Purchase, operation and main-
tenance of transport equipment 	 422,68 474,30 399,48 512,16 392,40

Fritidssysler	 Recreation 	 341,32 336,42 339,21 335,01 256,17
Utdanning	 Education 	 115,16 110,32 111,53 109,71 59,98
Ferieutgifter	 Holiday expenditures 	 120,15 95,35 105,62 90,15 79,91
Andre varer og tjenester	 Other goods and

services 	 -	 133,85 116,.05 114,80 116 69 113 82

Total forbruksutgift	 Total consumption
expenditure 	 3 526,93	 3 421,81	 3 439,34	 3 412,92	 3 423,86

Gayer gitt	 Gifts 	 39,44 33,51 34,20 33,17 34,24

Prosent av total forbruksutgift
Percentage of total consumption expenditure

Matvarer (ikke spist ute) 	 16,7 17,2 17,5 17,0 19,9
Mat og drikke på kantine, kafe eller

restaurant 	 3,4 2,8 2,9 2,7 2,6
Drikkevarer og tobakk 	 2,7 3,2 3,3 3,2 3,6
Klær og skotøy 	 8,5 8,5 8,6 8,5 10,5
Bolig, lys og brensel 	 15,5 13,5 14,3 13,1 16,2
Møbler og husholdningsartikler 	 10,4 12,7 11,8 13,1 10,6
Hushjelp, daghjelp, dagmamma 	 2,7 2,3 2,6 2,1 3,6
Helseplaie 	 1,9 1,9 2,0 1,8 2,0
Bruk av offentlige transportmidler til reise

og flytting mellom hjemsted og lærested 	 0,9 1,2 1,0 1,3 0,9
Bruk av offentlige transportmidler på lære-

stedet, porto, telefon 	 5,2 3,6 4,8 3,1 3,9
Kjøp, drift og vedlikehold av transport-

midler 	 12,0 13,9 11,6 15,0 11,5
Fritidssysler 	 9,7 9,8 9,9 9,8 7,5
Utdanning   3,3 3,2 3,2 3,2 1,8
Ferieutgifter 	 3,4 2,8 3,1 2,6 2,3
Andre varer og tjenester 	 .. ...... ... 	 3,8 3,4 3,3 3,4 3,3

Total	 forbruksutgift	 ....... .......... . 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tallet på personer som svarte 	 Number of
respondents

Spørreskjema	 Questionnaire ..... 147 362 170 192 29
Regnskapshefte	 Account book 	 73 180 86 94 29
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Tabell 4. Utgift pr. maned for ektepar med og uten barn der begge ektefellene er elever eller
studenter, i grupper for skoleslag og lærested, etter vare- og tjenestegruppe Expenditure
per month for married couples with and without children of whom both spouses are students,
in groups for type of school and location of school by commodity and service group

Ektepar uten barn
Married couples without children.

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Universi-
teter og
hOgskoler
Universi-

ties

Oslo,
Bergen,
Trondheim

Lærerskoler, distrikts-
hOgskoler, tekniske
skoler Teachers'
training colleges,
district colleges,
technical schools

Oslo,
Bergen,
Trondheim

Ektepar med ett
eller flere barn
Manned coup Zoo

with one chi id or more
Universitet -er, hog-

skoler, lærerskoler,
distriktshOgskoler
og tekniske skoler

Universities, teach-
ers' training colleges,

district colleges
and  technical schools
Oslo, Bergen, Trond-

heim og Sør-
Norge ellers

Oslo, Bergen, Trond-
heim and rest

I alt
Total

SO--
Norge
ellers
Rest of
Southern
Norway	 of Southern Norway 

Kroner

Matvarer (ikke spist ute) Food
(not eaten at restaurants etc.) 	

Mat og drikke på kantine, kafe eller
restaurant Food and beverages at
canteens, restaurants etc. ......

Drikkevarer og tobakk Beverages and
tobacco  

Klær og skotøy Clothing and footwear
Bolig, lys og brensel Rent, fuel and

power 	
MObler og husholdningsartikler

Furniture and household equipment .
Hsuhjelp, daghjelp, dagmamma Domes-

tic services, childcare 	
Helsepleie Medical care 	
Bruk av offentlige transportmidler

til reise og flytting mellom hjem-
sted og lærested Use of public
transport services for travelling
between domicil and the district
where the school is situated 	

Bruk av Offentlige transportmidler på
lærestedet, porto, telefon Use of
public transport services in the
district where the school is
situated, postal and telephone
services 	

Kjøp, drift og vedlikehold av
transportmidler Purchase, opera-
tion and maintenance of transport
equipment 	

Fritidssysler Recreation . .....
Utdanning Education 	
Ferieutgifter Holiday expenditures 	
Andre varer og tjenester Other goods

and services 	

Total forbruksutgift Total
consumption expenditure 	

Gaver gitt Gifts 	

394,94 510,02 502,72 513,72 666,63

199,43 133,64 73,20 164,22 93,48

74,18 135,21 63,05 171,72 137,91
257,70 248,12 253,34 245,48 329,45

493,45 386,34 454,53 351,84 504,91

410,95 497,89 548,28 472,3 9 345,04

7,14 230,47
55,66 55,96 41,40 63,33 83,14

35,80 50,89 45,26 53,74 43,71

184,71 103,65 185,53 62,21 196,53

325,48 273,01 399,45 209,02 355,48
360,38 347,55 374,94 333,69 313,44
152,64 140,61 161,84 129,86 135,06
166,38 115,36 142,47 101,64 44,04

116,71 91 60 86 85 94 0 120 35

3 235,55 3 089,85 3 332,86 2 966,87 3 599,64

27,10 43,88 44,82 43,41 31 ,50
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Tabell 4 (forts.). Utgift pr. måned for ektepar med og uten barn der begge ektefellene er elever
eller studenter, i grupper for skoleslag og lærested, etter vare- og tjeneste-
gruppe EXpenditure per month for married couples with and without children of
whom both spouses are students, in groups for type of school and location of
school by commodity and service group

Vare- og tjenestegruppe

Ektepar med ett
Ektepar uten barn

eller flere barn 
Universiteter,

Universi-	 Lærerskoler,	 hOgskoler,
teter og	 distriktshOgskoler, 	 lærerskoler,
hOgskoler	 tekniske skoler	 distriktshOgskoler

og tekniske skoler 
Oslo,	 Oslo,	 Sør-	 Oslo, Bergen, Trond-
Bergen,	 I alt Bergen,	 Norge	 heim og Sr-
Trondheim	 Trondheim ellers	 Nor :e ellers

Prosent av total forbruksutgift
Percentage of total consumption expenditure 

Matvarer (ikke spist ute) 	 12,2 16,5 15,1 17,3 18,5
Mat og drikke på kantine, kafg eller

restaurant 	 6,2 4,3 2,2 5,5 2,6
Drikkevarer og tobakk 	 2,3 4,4 1,9 5,8 3,8
Klær og skotøy 	 8,0 8,0 7,6 8,3 9,2
Bolig,	 lys	 og brensel	 . .......... ...... 15,2 12,5 13,6 11,9 14,0
Møbler og husholdningsartikler 	 12,7 16,1 16,4 15,9 9,6
Hushjelp, daghjelp, dagmamma 	 0,2 - - 6,4
Helsepleie    1,7 1,8 1,2 2,1 2,3
Bruk av offentlige transportmidler til

reise og flytting mellom hjemsted og
lærested  1,1 1,7 1,4 1,8 1,2

Bruk av offentlige transportmidler på
lærested, porto, telefon 	 5,7 3,4 5,6 2,1 5,5

Kjøp, drift og vedlikehold av
transportmidler	 .............. 10,1 8,8 12,0 7,1 9,9

Fritidssysler	 ....... .......... .... 	 11,2 11,2 11,2 11,2 8,7
Utdanning	 . ........ . .......... .. 	 4,7 4,6 4,9 4,4 3,8
Ferieutgifter 	 5,1 3,7 4,3 3,4 1,2
Andre varer og tjenester 	 3,6 3,0 2,6 3,2 3,3

Total forbruksutgift 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100 , 0

Tallet på personer som svarte	 Number
of respondents

Spørreskjema	 Questionnaire 	 35 57 28 29 56
Regnskapshefte	 Account book	 .... 11 25 11 14 21



alt
Total

Oslo,
Bergen,
Trondheim

Oslo,
Bergen,
Trondheim
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Tabel:	 Utgift_ pr måned for ektepar med og uten barn der bare den ene ektefellen er elev eller
teot, i grupper for skoleslag og lærested, etter vare- og tjenestegruppe Expenditure
i)CP .7i)ni for married couples with and without children of whom only one of the spouses is
a ,- tudent, in groups for type of school and location of school, by commodity and service
group

Vare- og
tjenestegruppe
Commodity and
service group

Ektepar med ett
eller flere barn

Married couples with
one child or more 

Tavers1:----- Lærerskoler, dgiTai7=--

hOgskoler, tekniske
skoler Teachers' training
colleges, district colleges,

technical schools
Sr-
Norge
ellers
Rest of
Southern
Norway 

Ektepar uten barn
Married couples w -ithout children

UTUW17177--- Iimreia-Ora-7717filTIT-7--
teter og hOgskoler, tekniske teter og
hogskoler skoler Teachers' training hogskoler
Universi- colleges, district colleges, Universi-

ties	 technical schools	 ties
Sr-

Rest of
Southern

Norge
ellers

Trondheim
Bergen,
Oslo,

NortLE	

I alt
Total

Oslo,
Bergen,
Trondheim

Kroner

Matvarer (ikke spist
ute) Food (not eaten
at restaurants etc.)

Mat og drikke på
kantine, kaf'6 eller
restaurant Food and
beverages at cant-
eens, restaurants
etc.	 e0.*00**0.00.0.

Drikkevarer og tobakk
Beverages and
tobacco . ....

Klær og skotøy
Clothing and foot-
wear

Bolig, lys og brensel
Rent, fuel and power

Møbler og hushold-
ningsartikler
Furniture and house-
hold equipment .....

Hushjelp, daghjelp,
dagmamma Domestic
services, childcare

Helsepleie Medical
care ...............

Bruk av offentlige
transportmidler til
reise og flytting
mellom hjemsted og
lærested Use of
public transport
services for
travelling between
domicile and the
district where the
school is situated .

Bruk av offentlige
transportmidler på
lærestedet, porto,
telefon Use of
public transport
services in the
district where the
school is situated,
postal and telephone
services ...........

Kjøp, drift og ved-
likehold av trans-
portmidler Purchase,
operation and main-
tenance of transport
equipment

Fritidssysler Recrea-

tion .00.000004.400.
Utdanning Education .

583,04 581,60 592,19 576,24

110,33 93,35 99,90 90,03

102,13 102,85 130,50 88,85

305,05 277,24 270,20 280,80

508,74 421,67 428 , 31 418,32

427,31 509,45 517,09 505,59

3,33

62,19 59,39 62,72 57,71

34,32 35,45 43,85 31,21

140,51 116,61 120,42 114,68

420,11 589,61 402,57 684,26

338,65 341,08 385,24 318,73
89,98 103,22 94,17 107,80

672,27 598,64

104,76 82,29

82,16 104,20

309,89 311,20

622,73 524,00

281,50 393,05

184,12 123,88 	 '

72,10 70,69

20,96 42,75

218,04 128,29

516,94 485,49

336,71 321,73
102,69 98,02

	592,74 	 601,62

	115,81 	 65,33

	

90,55	 111,10

	

312,23	 310,67

	

566,15	 502,66

	

287,24	 446,60

	147,57 	 111,90

	

85,07	 63,42

	23,15	 52,66

	

186,92 	 98,62

	

411,00 	 523,18

	

272,74
	

346,52

	

94,15
	

99,98



0,7

5,4

1,5

2,8

8176

17,1	 16,9

	

3,4	 1,9

	

2,6	 3,2

	

9,0	 8,8

	

16,4	 14,3

8,3	 12,7

	

4,3	 3,2

	

2,5	 1,8

	

11,9	 14,9

	

7,9	 9,9

	

2,7	 2,8

	

2,8	 2,1

51 	3,2

100 0	 100 0

30	 32
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Tabell 5 (forts.). Utgift pr. måned for ektepar med og uten barn der bare den ene ektefellen er elev
eller student, i grupper for skoleslag og lærested, etter vare- og tjenestegruppe
EXpenditure per month for married couples with and without children of whom only
one of the spouses is a student, in groups for type of school and location of
school, by commodity and service group

Universi-
teter og
hOgskoler 
Oslo,
Bergen,
Trondheim

Ektepar uten barn

Lærerskoler,
distriktshOgskoler,

tekniske skoler
Oslo,	 Sør-

I alt
	

Bergen,	 Norge
Trondheim ellers

Ektepar med ett
eller flere barn

Lmrerskoler,
distriktshOgskoler,

tekniske skoler
Oslo,	 Sør-

I alt
	

Bergen,	 Norge
Trondheim ellers

Vare- og
tjenestegruppe

Universi-
teter og

12163212LE
Oslo,
Bergen,
Trondheim

Kroner

Ferieutgifter
Holiday expendi-
tures WO* OOOOOO .* 	 120,12

Andre varer og
tjenester Other
goods and services 	 134,23

Total forbruksutgift
Total consumption
expenditure ........ 3 380,04

Gaver gitt Gifts • • • 	 44,64

109,37 120,44 117,93 80,07

74,44 126,47 147 15 133,29

3 330,97 3 521,14 3 789,95 3 497,59	 3

33,16 39,68 46,58 27,03

116,72

108,99

3 457,23

37,49

95,33	 72,35

177 43 	110 , 97

458,06 3 517,56

31,03	 25,01

Prosent av total forbruksutgift
Percentage of total consumption expenditure

Matvarer (ikke spist
	ute) ...............	 17,3

Mat og drikke på
kantine, kaf6 eller

	restaurant .........	 3,3

	

Drikkevarer og tobakk
	

3,0

	

Klær og skotøy .......	 9,0

	

Bolig, lys og brensel
	

15,1
Møbler og hushold:-

ningsartikler	 12,6
Hushjelp, daghjelp,

	dagmamma ...........	 0,1
	Helsepleie ...........	 1,8

Bruk av offentlige
transportmidler til
reise og flytting
mellom hjemsted og
	lærested ...........	 1,0

Bruk av offentlige
transportmidler på
lærested, porto,
telefon  	 4,2

Kjøp, drift og
vedlikehold av
transportmidler

Fritidssysler 	
Utdanning 	
Ferieutgifter 	
Andre varer og tjene-

ster 	

Total forbruksutgift .

Tallet på personer som
svarte Number of
respondents

Spørreskjema Ques-
tionnaire 	

Regnskapshefte
Account book 	

16,8 17,8 16,4 17,7 17,1

2,7 3,0 2,6 2,8 2,4
3,0 3,9 2,5 2,2 3,0
8,0 8,1 8,0 8,2 8,9

12,2 12,9 11,9 16,4 15,0

14,7 15,5 14,3 7,4 11,2

4,9 3,5
1,7 '1,9 1,6 1,9 2,0

1,0 1,3 0,9 0,6 1,2

3,4 3,6 3,3 5,8 3,7

17,1 ' 12,1 19,4 13,6 13,9
9,9 11,6 9,0 8,9 9,2
3,0 2,8 3,1 2,7 2,8
3,4 3,3 3,4 3,1 2,3

32 22 36 39 3,8

100 0 100,0 100 0 100 0 100 0

111 49 62 51 157

79 40 39 21 62

12,4
10,0
2,7
3,6

4,0

100,0

42

34
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Tabell 6. Utgift pr. maned for borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og
kjOnn, etter vare- og tjenestegruppe Expenditure per month for unmarried students not
living with parents, in groups for type of school and sex, by commodity and service group

Lærerskoler,
distriktshOg-

	skoler, tek-	 Gymnas
Universiteter	 niske skoler Yrkesskoler	 Secondary

Vare- og tjenestegruppe	 og hOgskoler	 Teachers' train- Vocational	 schools,Commodity and	 Universities	 ing colleges, schools	 upperservice group	 district col-	 stage
leges and tech-

nical schools
Kvinner	 Menn	 Kvinner	 Menn	 Kvinner	 Menn	 Kvinner	 Menn
Females	 Males Females	 Males Females	 Males Females	 Males

Kroner

Matvarer (ikke spist ute)
Food (not eaten at
restaurants etc.)  	 319,66	 238,30	 211,86	 210,85

Mat og drikke på kantine,
kafg eller restaurant
Food and beverages at
canteens, restaurants
etc.  	 148,80	 232,38	 89,85	 238,12

Drikkevarer og tobakk
Beverages and tobacco  	83,61	 70,63	 46,09	 108,65

Klær og skoty Clothing and
footwear  	 177,48	 127,65	 178,95	 126,70

Bolig, lys og brensel Rent,
fuel and power  	 284,40	 261,14	 186,27	 206,95

Mobler og husholdnings-
artikler Furniture and
household equipment  	 120,91	 54,61	 95,73	 62,87

Hushjelp, daghjelp, dag-
mamma Domestic services,
childcare  	 0,73	 0,52	 3,73

Helsepleie Medical care  	48,04	 21,82	 41,35	 22,05
Bruk av offentlige transport-

midler til reise og
flytting mellom hjemsted
og lærested Use of public
transport services for
travelling between domi-
cile and the district
where the school is
situated  	 50,03	 49,53	 51,86	 43,56

Bruk av offentlige trans-
portmidler på lærestedet,
porto, telefon Use of
public transport services
in the district where
the school is situated,
postal and telephone
services  	 102,41	 64,83	 50,02	 50,72

Kjop, drift og vedlikehold
av transportmidler
Purchase, operation and
maintenance of transport
equipment  	 90,19	 112,87	 32,97	 275,04

Fritidssysler Recreation  	224,99	 276,18	 172,26	 235,03
Utdanning Education  	 96,82	 86,81	 99,92	 92,87
Ferieutgifter Holiday

expenditures  	 136,33	 83,72	 100,80	 68,50
Andre varer og tjenester

Other goods and services	 59,93	 33,23	 37,71	 28,80

Total forbruksutgift Total
consumption expenditure 	 1 944,30 1 714,27 1399,39 1 770,71

Gaver gitt Gifts  	 24,17	 21,29	 26,95	 15,95

228,69 204,35 183,37 228,93

117,67 159,05 52,10 151,67

73,80 102,29 31,10 53,04

181,32 115,37 186,08 141,46

178,92 136,27 148,91 158,35

66,67 22,25 39,18 23,22

4,98
31,45 100,00 28,05 18,86

54,73 50,59 50,20 49,36

85,41 27,73 23,20 17,80

36,43 158,95 10,93 111,16
117,64 167,36 81,15 210,05
42,47 65,36 135,50 108,72

22,69 18,50 52,59 38,70

75 , 75 27,52 57,24 19,59

1318,62 1355,59 1079,60 1330,91

9,36 5,03 13,85 8,16



Vare- og tjenestegruppe

Lærerskoler,
Universiteter	 distriktshOg-
og hOgskoler	 skoler, tek-

niske skoler

Yrkesskoler Gymnas

41

Tabell 6 (forts.). Utgift pr. maned for borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skole-
slag og kjOnn, etter vare- og tjenestegruppe EXpenditure per month for unmarried
students not living with parents, in groups for type of school and sex, by
commodity and service group

Kvinner Menn	 Kvinner Menn 	 Kvinner Menn Kvinner Menn  

Prosent av total forbruksutgift
Percentage of total consumption expenditure

Matvarer (ikke spist ute)...
Mat og drikke på kantine,

kafe eller restaurant ... .

	

Drikkevarer og tobakk ..... 	
Klær og skoty 	
Bolig, lys og brensel 	
MObler og husholdnings-

artikler .... ......... ... .
Hushjelp, daghjelp, dag-

	mamma .. ..... ... .. . ... ... 	
Helsepleie 	
Bruk av offentlige trans-

portmidler til reise og
flytting mellom hjemsted
og lærested 	

Bruk av offentlige
transportmidler på lære-
sted, porto, telefon 	

Kj0p, drift og vedlike-
	hold av transportmidler . 	

Fritidssysler 	
Utdanning 	

	

Ferieutgifter ............. 	
Andre varer og tjenester . . .

Total forbruksutgift

Tallet på personer som
svarte Number of
respondents

16,4 13,9 15,1

7,7 13,6 6,4
4,3 4,1 3,3
9,1 7,4 12,8

14,6 15,2 13,3

6,2 3,2 6,8

0,0 0,0 0,3
2,5 1,3 3,0

2,6 2,9 3,7

5,3 3,8 3,6

4,6 6,6 2,4
11,6 16,1 12,3
5,0 5,1 7,1
7,0 4,9 7,2
3 1 1,9 2,7

100 0 100 0 100 0

44 154 72

22 63 46,

11,9 17,3 15,1

13,4 8,9 11,7
6,1 5,6 7,6
7,2 13,8 8,5

11,7 13,6 10,1

3,6 5,1 1,6

- 0,4 -
1,2 2,4 7,4

2,5 4,2 3,7

2,9 6,5 2,0

15,5 2,8 11,7
13,3 8,9 12,3
5,2 3,2 4,8
3,9 1,7 1,4
1 6 5 7 2 0

100 0 100 0 100,0

159 71 141

102 46 •	 98

	17,0 	 17,2

	

4,8	 11,4

	

2,9	 4,0

	

17,2	 10,6

	

13,8	 12,0

	

3,6	 1,7

	- 	 -

	

2,6 	 1,4

	

4,6 	 3,7

	

2,1 	 1,3

	

1,0 	 8,4

	

7,5 	 15,8

	

12,6 	 8,2

	

4,9 	 2,9
5,3	 1,5

100 0	 100,0

88	 68

62	 47

Spørreskjema Questionnaire
Regnskapshefte Account

book,............. OOOOOO



Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Universiteter
og hOgskoler
Universities  

Kvinner
	

Menn
Females
	 Males

Matvarer (ikke spist ute) 	 9,7 5,7
Mat og drikke på kantine, kafe eller restaurant 	 . i 4 • 4,8 10,3
Drikkevarer og tobakk 	 3,8 5,4
Klær og skotøy 	 13,4 9,6
Bolig,	 lys	 og	 brensel	 ............... ......... . . OW ....... 3,8 3,8
Møbler og husholdningsartikler

	......... . ..................
5,1 3,7

Hushjelp,	 daghjelp,	 dagmamma	 ....... 	 0.. ....... ... ........ 1,4
Helsepleie 	 2,2 1,1
Bruk av offentlige transportmidler til reise og flytting

mellom hjemsted og lærested	 .... ....... ., 	 0,0 0,0
Bruk av offentlige transportmidler på lærested, porto,

telefon 	 10,8 9,1
Kjøp, drift og vedlikehold av transportmidler ....... . 4,4 15,8
Fritidssysler 	 18,7 15,8
Utdanning 	 7,0 5,6
Ferieutgifter 	 11,3 11,4
Andre varer og tjenester 	 3,5 2 8

Total forbruksutgift 	 100,0 1000t_
Tallet på personer som svarte	 Number of respondents

Spørreskjema	 Questionnaire 	 29 84
Regnskapshefte	 Account book .... 	 . 	 ........ 	 ..... 10 33

	5,6 	 5,1

	

9,7 	 11,4

	

3,0 	 7,0

	

20,4 	 11,1

	

1,1 	 0,7

	

6,6 	 2,4
-

	

1,7 	 1,5

0,0

	5,9 	 5,4

	

2,9 	 18,1

	

15,4 	 19,6

	

11,6 	 7,9

	

10,6 	 7,7

	

5 3 	 2 2

	

100 0 	 100 0

	32
	

111

	

19
	

72
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Tabell 7. Utgift pr maned for hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og
kjonn, etter vare- og tjenestegruppe Expenditure per month for unmarried students living
with parents, in groups for type of school and sex, by commodity and service group

Lærerskoler,
distriktshOg-

skoler, tekniske
skoler Teachers'

training colleges,
district colleges,
technical schools 
Kvinner	 Menn
Females 	 Males

Kroner

Matvarer (ikke spist ute) Food (not eaten at restaurants
etc.)  	 116,81	 78,06	 51,96	 61,12

Mat og drikke på kantine, kafe eller restaurant Food and
beverages at canteens, restaurants etc.  	 57,71 	 141,60 	 90,29 	 136,55

Drikkevarer og tobakk Beverages and tobacco  	 45,89	 74,02	 27,84	 84,08
Klær og skotøy Clothing and fbotwear ...... .... ..........  	 161,12	 132,03	 189,12	 132,70
Bolig, Lys og brensel Rent, fuel and power  	 45,54 	 51,90 	 10,63 	 8,92
Møbler og husholdningsartikler Furniture and household

equipment  	 60,84	 51,00	 60,86	 28,26
Hushjelp, daghjelp, dagmamma Domestic services, childcare	 17,24	 _	 -	 -
Helsepleie Medical care  	 26,30	 14,94	 15,61	 18,14
Bruk av offentlige transportmidler til reise og flytting

mellom hjemsted og lærested Use of public transport
services for travelling between domicile and the district
where the school is situated  	 0,55	 0,45	 -	 0,06

Bruk av offentlige transportmidler på lærestedet, porto,
telefon Use of public transport services in the district
where the school is situated, postal and telephone
services 0000.0..8000011.110.0400410006.0 ........  	 129,84 	 125,05 	 54,66 	 64,89

Kjøp, drift og vedlikehold av transportmidler Purchase,
operation and maintenance of transport equipment  	53,29	 217,01 	 27,03 	 216,99

Fritidssysler Recreation ................. - maw . .  	 224,67 	 217,66 	 142,60 	 235,77
Utdanning Education  	 83,69 	 77,20 	 107,83 	 94,69
Ferieutgifter Holiday expenditures  	 136,41 	 156,50 	 98,60 	 92,01
Andre varer og tjenester Other goods and services 	 42,54 	 38020 	 49,32 	 26,07 

Total forbruksutgift Total consumption expenditure 	  1 202,44 	 1 375,62 	 926,35 	 1 200,25

Gaver gitt Gifts  	 24,29 	 18,97 	 23,63 	 11,48

Prosent av total forbruksutgift
Percentage of total consumption expenditure
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Tabell 8. Utgift pr. måned for husholdninger der en eller begge ektefeller er elev eller student, i
grupper for skoleslag og kjønn for den studerende som er trukket ut til undersøkelsen, etter
vare- og tjenestegruppe Expenditure per month for households where one or both spouses are
students, in groups for type of school and sex of the sampled student, by commodity and
service group

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Universiteter
og hOgskoler
Universities

Lærerskoler,
distriktshOg-

skoler, tekniske
skoler Teachers'

training colleges,
district colleges,
technical schools

Kvinner
Females

Matvarer (ikke spist ute) Food (not eaten at restaurants
etc.) . OOOOOOOO 00600000040 OOOOO *60006 OOOOOOOOOOOOOOO 04,41

	 600,68
Mat og drikke på kantine, kafg eller restaurant Food and

beverages at canteens, restaurants, etc. .... OOOOOOOOO 0
	 122,06

Drikkevarer og tobakk Beverages and tobacco	 OOOOOO  
	

119,02
Klær og skotøy Clothing and footwear  

	
298,21

Bolig, lys og brensel Rent, fuel and power  
	

606,78
Møbler og husholdningsartikler Furniture and household

equipment OOOOO 00,4•4011 OOOOOOOOOO 0 OOOOOOOOOOOOOOOOO 0000
	 349,08

Hushjelp, daghjelp, dagmamma Domestic services, child-
care  	 148,84

Helsepleie Medical care  	 67,79
Bruk av offentlige transportmidler til reise og flytting

mellom hjemsted og lærested Use of public transport
services for travelling between domicile and the
district where the school is situated  	 19,27

Bruk av offentlige transportmidler på lærestedet, porto,
telefon Use of public transport services in the dis-
trict where the school is situated', postal and tele-
phone services ........ OOOOOO ... OOOOOOOOOOOOO . OOOOOO . OO 	 159,65

Kjøp, drift og vedlikehold av transportmidler
Purchase, operation and maintenance of transport
equipment ......... OOOOOO . O *4 OOOOO 0 O i OOOOO $00.616 OOOOOO

Utdanning Education	 O 4* OOOOO OS OOOOO 0 OOOOOOOOOO .40400

Ferieutgifter Holiday expenditures

Total forbruksutgift Total consumption expenditure ..... 3 643,48 -

Gaver gitt Gifts  	 41,76

Menn
'Wales

Kvinner
Females

Kroner

582,89 558,86

120,09 98,13
84,57 94,53

299,26 305,65
526,85 520,58

373,52 563,19

79,37 125,52
65,03 65,32

34,93 73,10

192,47 137,71

421,08 556,20
335,49 366,37
112,78 125,92
112,91 113,59
147 78 109 85

3 489,02 3 814,52 3

38,67 42,30

Menn
Males

598,68

92,98
116,62
285,00
439,64

385,12

61,72
62,73

29,83

119,48

443,38
322,31
103,94
88,25

118 06

267,74

29,82

427,65
353,44
122,56
143,18

Andre varer og tjenester Other goods and services   105,27

Fritidssysler Recreation

Prosent av total forbruksutgift
Percentage of total consumption expenditure

18,3
2,8
3,6
8,7

13,5
11,8
1,9
1,9

0,9

3,7
13,6
9,9
3,2
2,7
3 6

100,0

Matvarer (ikke spist ute) 	 16,5 16,7 14,7
Mat og drikke på kantine, kafg eller restaurant 	 3,4 3,4 2,6
Drikkevarer og tobakk 	 3,3 2,4 2,5
Klær og skotøy 	 8,2 8,6 8,0
Bolig,	 lys	 og	 brensel	 OOOOO 04404	 •• OOOOOOO * OOOOOOOOOOO 16,7 15,1 13,6
Møbler og husholdningsartikler    9,6 10,7 14,8
Hushjelp, daghjelp, dagmamma 	 4,1 2,3 3,3
Helsepleie 	 1,9 1,9 1,7
Bruk av offentlige transportmidler til reise og flytting

mellom hjemsted og lærested 	 0,5 1,0 1,9
Bruk av offentlige transportmidler på lærested, porto,

telefon 	 4,4 5,5 3,6
Kjøp, drift og vedlikehold av transportmidler OOOOOO 	 11,7 12,1 14,6
Fritidssysler	 ... OOOOOO . 	 9,7 9,6 9,6
Utdanning 	 3,4 3,2 3,3
Ferieutgifter 	 3,9 3,2 3,0
Andre varer og tjenester 	 2,9 4,2 2 9

Total	 forbruksutgift	 ,.....	 *0 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0 100,0 100,0 100,0

Tallet på personer som svarte	 Number of respondents
Spørreskjema	 Questionnaire 	 35 112 102
Regnskapshefte	 Account book 	 24 49 58

260
122



Kroner

Matvarer (ikke spist ute) 	 277,07 236,18	 205,95	 202,02
Mat og drikke på kantine, kafe

eller restaurant 	 188,31 255,04	 184,32	 202,38
Drikkevarer og tobakk 	 81,57 56,15	 79,94	 88,87
Klær og skotøy 	 130,43 135,14	 156,22	 139,56
Bolig, lys og brensel 	 272,78 262,45	 179,37	 198,16
MObler og husholdningsartikler 	 68,42 65,40	 91,84	 62,37
Hushjelp, daghjelp, dagmamma 	 0,74 0,24	 -	 1,59
Helsepleie 	 27,58 27,26	 41,97	 25,25

Bruk av offentlige transportmidler
til reise og flytting mellom
hjemsted og lærested	 ..... 55,44 36,44	 44,20	 49,78

Bruk av offentlige transportmidler
på lærestedet, porto, telefon .... 70,00 85,2139,91	 52,29

Kjøp, drift og vedlikehold av
transportmidler 	 135,42 54,94 139,54	 165,15

Fritidssysler 	 287,23 228,73	 203,94	 217,71
Utdanning 	 92,03 76,29122,88	 91,81
Ferieutgifter 	 98,89 77,00	 83,46	 71,20
Andre varer og tjenester 	 45,59 29 53	 34,41	 28,06

Total forbruksutgift 	 1 831,50 1 626,00	 1 607,95	 1 596,20 2

Gaver gitt 	 24,39 16,99	 24,06	 19,36

Prosent av total forbruksutgift

Matvarer (ikke spist ute) 	 15,1 14,5	 12,8	 12,7
Mat og drikke på kantine, kafe eller

restaurant 	 10,3 15,7	 11,5	 12,7
Drikkevarer og tobakk 	 4,5 3,5	 5,0	 5,6
Klær og skoty    7,1' 8,3	 9,7	 8,7
Bolig, lys og brensel 	 14,9 16,2	 11,2	 12,4
Møbler og husholdningsartikler 	 3,7 4,0	 5,7	 3,9
Hushjelp, daghjelp, dagmamma 	 0,0 0,0	 0,1
Helsepleie 	 1,5 1,7	 2,6	 1,6

Bruk av offentlige transportmidler
til reise og flytting mellom
hjemsted og lærested 	 3,0 2,2	 2,7	 3,1

Bruk av offentlige transportmidler
på lærestedet, porto, telefon 3,8 5,2	 2,5	 3,3

Kjøp, drift og vedlikehold av
transportmidler	 . ........... 7,4 3,4	 8,7	 10,3

Fritidssysler 	 15,7 14,1	 12,7	 13,6
Utdanning 	 5,0 4,7	 7 0 6	 5,8
Ferieutgifter	 000111.0 ............ 41000 5,4 4,7	 5,2	 4,5
Andre varer og tjenester 	 2,5 1,8	 2,1	 1,8

Total forbruksutgift	 ........ ..... 100 0 100 0	 100 0	 100 0

Tallet på personer som svarte

SpOrreskjema 	 7 140 51	 27	 171
Regnskapshefte 	 5 63 17	 21	 107

264,08

173,41
112,82
151,15
229,69
113,77

28,88

29,04

46,93

423,20
213,06
89,30

113,73
46,45

035,51

15,85

13,0

8,5
5,5
7,4

11,3
5,6

-

1,4

1,4

2,3

20,8
10,5
4,4
5,6
2,3

100 0

33
20
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Tabell 9. Utgift pr. måned for borteboende ugifte elever og studenter, i grupper for skoleslag og
alder, etter vare- og tjenestegruppe 

Lærerskoler, df7TTNE7.67---
hOgskoler, tekniske

Universiteter og hOgskoler	 skoler Teachers'
Universities	 training colleges,

district colleges,
technical schools 

18-19	 20-23	 24-29	 18- 19	 20-23	 2•77-'29
år	 år	 år	 år	 år	 år

years	 years	 years	 years	 years	 years 

Vare- og tjenestegruppe  



20-29	 15-17
år	 år
ears	 ears

Gymnas
Secondary schools,

upper stage Commodity and service group

Yrkesskoler
Vocational schools

15-17
	

18-19
år
	

år
ears 	 ears

18-19
	

-27.77g
år
	

år
ears	 ears
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Expenditure per month for unmarried students not living with parents, in groups for type of school
and age, by commodity and service group

Kroner

221,68 212,89 188,15 182,99 230,34

108,25 180,35 177,00 65,32 99,07
72,43 101,34 128,65 30,20 44,50

138,52 143,53 116,29 167,89 163,03
124,97 160,48 176,78 149,89 154,40
22,38 36,49 59,34 33,60 30,28- - 6,76 - - :
9,97 21,08 21,30 31,08 16,84

43,50 70,95 37,03 49,74 53,56

21,55 37,31 102,45 20,95 21,20

79,03 111,45 219,14 25,94 72,17
155,26 156,68 139,41 142,61 111,23
60,83 65,49 42,58 157,69 91,46
10,49 25,09 28,77 27,07 62,88
42,91 40,78 37,91 38,98 40,88

1 111,77 1 363,91 1 481,56 1 123,95 1 191,84

5,38 6,13 8,47 10,94 13,26

Percentage of total consumption expenditure

19,9 15,6 12,7 16,3 19,3

9,7 13, -2 11,9 5,8 8,3
6,5 7,4 8,7 2,7 3,7 ,

12,5 10,5 7,8 14,9 13,7
11,2 11,8 11,9 13,3 13,0
2,0 2,7 4,0 3,0 2,5_

- 0,5 - -

0,9 1,5 1,4 2,8 1,4 :

3,9 5,2 2,4 4,4 4,5

1,9 2,7 6,9 1,9 1,8

7,1 8,2 14,8 2,3 6,1
14,0 11,5 9,4 12,7 9,3
5,5 4,8 2,9 14,0 7,7
0,9 1,8 1,9 2,4 5,3
3,9 3,0 2 6 3,5 3 4

100,0 100,0 100,0 100 0 100 0

85 74 53 77 65 14
66 48 30 55 42 12

Food (not eaten at restaurants etc.)
Food and beverages at canteens,

restaurants, etc.
Beverages and tobacco
Clothing and footwear
Rent, fuel and power
Furniture and household equipment
Domestic services, childcare
Medical care	 .

Use of public transport services for
travelling between domicile and
the district where the
school is situated

Use of transport services in the dist-
rict where the school is situated,
postal and telephone services

Purchase operation and maintenance of
transport equipment

Recreation
Education
Holiday expenditures
Other goods and services

Total consumption expenditure

Gifts

Food (not eaten at restaurants etc.)
Food and beverages at canteens,

restaurants, etc.
Beverages and tobacco
Clothing and footwear
Rent, fuel and power
Furniture and household equipment
Domestic services, childcare
Medical care
Use of public transport services for

travelling between domicile and
the district where the
school is situated

Use of transport services in the dist-
rict where the school is situated,

postal and telephone services
Purchase operation and maintenance of

transport equipment
Recreation
Education
Holiday expenditures
Other goods and services

Total consumption expenditure

Number of respondents

Questionnaire
Account book
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Tabell 10. Utgift pr. måned for hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og
alder, etter vare- og tjenestegruppe Expenditure per month for unmarried students 'living
with parents, in groups for type of school and age, by commodity and service group

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Lærerskoler, distrikts-
hOgskoler, tekniske

Universiteter skoler Teachers'
og hOgskoler training colleges,Universities district colleges,

technical schools 
18-19	 20-23	 24-29	 18-19	 20-23	 24-29
år	 år	 år	 år	 år	 år

years	 years	 years	 years	 years	 years  

Kroner

Matvarer (ikke spist ute) Food (not eaten at
restaurants etc.) 	

Mat og drikke på kantine, kafe eller restaurant
Food and beverages at canteens, restaurants etc.

Drikkevarer og tobakk Beverages and tobacco SOGOO 0
Klær og skotøy Clothing and footwear 	 , 	

Bolig, lys og brensel Rent, fuel and power 	
MObler og husholdningsartikler Furniture and

household equipment 	 , 	

Hushjelp, daghjelp, dagmamma Domestic services,
childcare 	

Helsepleie Medical care 	
Bruk av offentlige transportmidler til reise og

flytting mellom hjemsted og lærested Use of
public transport services for travelling between
domicile and the district where the school is
situated 	

Bruk av offentlige transportmidler på lærestedet,
porto, telefon Use of public transport services
in the district where the school is situated,
postal and telephone services 	

Kjøp, drift og vedlikehold av transportmidler
Purchase, operation and maintenance of transport
equipment 	 . 	

Fritidssysler Recreation 	
	U tdanning Education ..... ...... .................. 	

Ferieutgifter Holiday expenditures 	
Andre varer og tjenester Other goods and services

Total forbruksutgift Total consumption expenditure

Gaver gitt Gifts 	

79,24

126,47
75,48

141,07
61,54

: 29,98

91,88
59,59

170,17
-

68,99

143,51
74,15

133,97
13,84

49,39 15,88 43,74

6,41 - -

19,85 16,98 17,74

0,36 - 0,07

121,93 78,02 56,73

205,75 256,03 136,88
193,51 173,41 233,29
86,31 90,24 106,01

153,70 88,08 95,05
30,54 14,89 35,72

1 351,55 1 085,15 1159,69

25,28 9,59 16,81

Prosent av total forbruksutgift
Percentage of total consumption expenditure

Matvarer (ikke spist ute) 	
Mat og drikke på kantine, kafe eller restaurant
D rikkevarer og tobakk ................... WWI
Klær og skotøy 	
Bolig, lys og brensel 	
MObler og husholdningsartikler
Hushjelp, daghjelp, dagmamma . ......
Helsepleie
Bruk av offentlige transportmidler til reise og

flytting mellom hjemsted og lærested ..........
Bruk av offentlige transportmidler på lærestedet,

porto, telefon ...... 	 ...................
Kjøp og drift av egne transportmidler ..
Fritidssysler 	  00.064.4101,00000 ......
Utdanning . ........ ........ ......	 GO ...... . .*41

Ferieutgifter 	  ...........
Andre varer og tjenester 	

Total forbruksutgift

Tallet på personer som svarte Number of
respondents

Spørreskjema Questionnaire ...........

	Regnskapshefte Account book	 ..... .......

5,9 2,8 5,9
9,4 8,5 12,4
5,6 5,5 6,4

10,4 15,7 11,6
4,6 1,2
3,7 1,5 3,8
0,5 - -
1,5 1,6 1,5

0,0 0,0

9,0 7,2 4,9
15,2 23,6 11,8
14,3 16,0 20,1
6,4 8,3 9,1

11,4 8,1 8,2
2,3* 1,4 3,1

100 0 100,0 100,0

12 78 23 36 94 13
4 33 6 21 62 8
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Tabell 11. Utgift pr. måned for husholdninger der en eller begge ektefeller er elev eller student i
grupper for skoleslag og alder for den studerende som er trukket ut til undersøkelsen,
etter vare- og tjenestegruppe Expenditure per month for households where one or both
of the spouses are students, in groups for type of school and age of the sampled
student, by commodity and service group

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Universiteter
og hOgskoler
Universities 

Lærerskoler, distrikts-
hOgskoler, tekniske
skoler Teachers'
training colleges,
district colleges,
technical schools    

18-19	 20-23	 24-29	 18-19	 20-23	 24-29
år	 år	 år	 år	 år	 år

___._kf(:Lk,Lsearsearsecwsears 	years

Matvarer (ikke spist ute) 	 Food (not eaten

Kroner

at restaurants etc.)  	 - 478,44 630,55	 • 573,20 603 41
Mat og drikke på kantine, kafe eller

restaurant	 Food and beverages at canteens,
restaurants, etc.  	 - 131,14 116,82 104,16 82,65

Drikkevarer og tobakk	 Beverages and tobacco .	 _ 67,43 106,64 121,32 95,62
Klær og skotOy	 Clothing and footwear  	 - 280,31 304,01 298,79 280,54
Bolig, lys og brensel 	 Rent, fuel and power  	- 447,67 572,13 426,94 505,14
MObler og husholdningsartikler	 Furniture and

household equipment  	 - 542,91 316,01 469,73 390,34
Hushjelp, daghjelp, dagmamma	 Domestic

services, childcare  	 - 38,71 111,20 78,46 79,85
Helsepleie	 Medical care  	 - 53,43 69,82 66,33 60,18
Bruk av offentlige transportmidler til reise

og flytting mellom hjemsted og lærested Use
of public transport services for travelling
between domicile and the district where the
school is situated  	 - 57,93 24,06 32,52 52,13

Bruk av offentlige transportmidler på lære-
stedet, porto, telefon	 Use of public
transport services in the district where the
school is situated, postal and teZephone
services	 ... ............... ........... 	 -	 283,14 158,25 117,71 132,49

Kjøp, drift og vedlikehold av transportmidler
Purchase, operation and maintenance of
transport equipment 	 _	 321,96 449,56 409,97 552,66

Fritidssysler	 Recreation 	 -	 436,92 306,88 343,16 325,83
Utdanning	 Education 	 -	 169,18 100,66 117,00 101,74
Ferieutgifter	 Holiday expenditures 	 _	 74,30 132,36 81,96 110,19
Andre varer og tjenester	 Other goods and

services 	 -	 173,66 118 77 100 00 134 84

Total forbruksutgift	 Total consumption
expenditure 	 -	 3 557,12	 3 517,71	 3 341,25	 3 507,29

Gaver gitt	 Gifts 	 -	 29,42 42,08	 , 36,96 28,78

Prosent av total forbruksutgift
Percentage of total consumption expenditure

Matvarer (ikke spist ute) 	 -	 13,5 •17,9 17,2 17,2
Mat og drikke på kantine, kafe eller restau-

rant 	 -	 3,7 3,3 3,1 2,4
Drikkevarer og tobakk 	 -	 1,9 3,0 3,6 2,7
Klær og skotOy 	 _	 7,9 8,6	 •• 8,9 8,0
Bolig, lys og brensel 	 _	 12,5 16,3 12,8 14,4
MObler og husholdningsartikler 	 -	 15,3 9,0 14,1 11,1
Hushjelp, daghjelp, dagmamma 	 -	 1,1 3,2 2,3 2,3
Helsepleie 	 -	 1,5 2,0 2,0 1,7
Bruk av offentlige transportmidler til reise

og flytting mellom hjemsted og lærested 	 -	 1,6 0,7 1,0 1,5
Bruk av offentlige transportmidler på lære-

stedet, porto, telefon 	 -	 8,0 4,5 3,5 3,8
Kj0p, drift og vedlikehold av transportmidler -	 9,1 12,8 12,3 15,8
Fritidssysler 	 -	 12,2 8,7 10,3 9,3
Utdanning 	 -	 4,8 2,9 3,5 2,9
Ferieutgifter 	 -	 2,1 3,8 2,5 3,1
Andre varer og tjenester 	 -	 4,9 3,4 3,0 3,8

Total forbruksutgift 	 100,0 100,0 100,0 100,0

Tallet på personer som svarte	 Number of
respondents

SpOrreskjema	 Questionnaire 	 31 116	 1 195 166
Regnskapshefte	 Account book 	 20 53 99 81
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Tabell 12. Utgift pr. maned for borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og bo-
ligforhold, etter vare- og tjenestegruppe

Lærerskoler, distriktshOgskoler,
Universiteter og hOgskoler	 tekniske skoler Teachers'

Universities	 training colleges, district
colleges, technical schools 

Vare- og tjenestegruppe Hybel hos Hybel på	 Hybel hos Hybel på
Annet	 Annet

private	 student- Other	 private	 student- Other
Lodgings	 hjem	 Lodgings	 hjem

housing	 housing
in private Hall of 	 in private Hall ofsituation	 situation
home	 residence	 home	 residence

Matvarer (ikke spist ute) 	
Mat og drikke pa kantine, kafg

eller restaurant 	
Drikkevarer og tobakk 	
Klær og skotOy 	
Bolig, lys og brensel 	

	

MObler og husholdningsartikler . 	
Hushjelp, daghjelp, dagmamma 	
Helsepleie 	

Bruk av offentlige transport-
midler til reise og flytting
mellom hjemsted og lærested

Bruk av offentlige transport-
midler på lærestedet,
porto, telefon

Kj0p, drift og vedlikehold av
transportmidler 	

Fritidssysler 	
Utdanning 	
Ferieutgifter 	
Andre varer og tjenester 	

Total forbruksutgift 	

Gaver gitt 	

Matvarer (ikke spist ute) 	
Mat og drikke på kantine, kafe

eller restaurant 	
Drikkevarer og tobakk 	
Klær og skotOy 	
Bolig,	 lys og brensel	 .... ...... 	
MObler og husholdningsartikler 	
Hushjelp, daghjelp, dagmamma 	
Helsepleie 	

Bruk av offentlige transport-
midler til reise og flytting
mellom hjemsted og lærested  

Bruk av offentlige transport-
midler på lærestedet,
porto, telefon 	

Kj0p, drift og vedlikehold av
transportmidler 	

Fritidssysler 	
Utdanning 	
Ferieutgifter 	
Andre varer og tjenester 	

Total forbruksutgift 	

Tallet på personer som svarte

SpOrreskjema 	
Regnskapshefte 	

237,89

225,14
58,04

136,47
226,97
74,31
0,85

23,96

49,71

59,68

100,38
319,94
94,18
73,90
48,41

Kroner

	

251,28	 316,92	 208,99

	

203,61	 201,46	 193,00

	

93,14	 75,76	 88,35

	

131,76	 154,09	 143,01

	

290,25	 299,77	 181,62

	

24,69	 152,81	 63,04

	

0,49	 -	 -

	

27,93	 38,01	 26,23

	

53,94	 37,71	 44,16

	

80,60	 48,1392,45

	

155,23	 2,83	 224,59

	

231,28	 194,06	 212,43

	

82,81	 90,57	 92,73

	

117,11	 82,76	 81,67

	

24,10	 44,49	 28,73

252,93

248,75
122,27
159,21
227,41

29,78
0,39

40,05

50,74

27,76

82,64
216,81
94,37
54,28
26,69

189,05

178,38
82,87

130,57
275,18
158,48

7,89
26,06

52,82

77,92

162,10
225,31
107,86
83,44
43,29

1 729,83

31,27

13,8

13,0
3,4
7,9

13,1
4,3
0,0
1,4

2,9

3,5

5,8
18,5
5,4
4,3
2,8

1

	

768,22	 1 783,69	 1 636,70	 1

	

14,04	 18,36	 20,53

Prosent av total forbruksutgift

	

14,2	 17,8	 12,8
,

	11,5 	 11,3	 11,8

	

5,3	 4,2	 5,4

	

7,4	 8,6	 8,7

	

16,4	 16,8	 11,1

	

1,4	 8,6	 3,9

	

0,0	 -	 -

	

1,6	 2,1	 1,6

	

3,1	 2,1	 2,7

	

4,5	 5,2	 2,9

	

8,8	 0,2	 13,7

	

13,1	 10,9	 13,0

	

4,7	 5,1	 5,7

	

6,6	 4,6	 5,0

	

1,4	 2,5	 1,8

634,07

17,17

15,5

15,2
7,5
9,7

13,9
1,8
0,0
2,5

3,1

1,7

501
13,3
5,8
3,3
1,6

1 801,20

15,51

10,5

9,9
4,6
7,3

15,3
8,8
0,4
1,4

2,9

4,3

9,0
12,5
6,0
4,6
2,4

10000 100,0	 100,0	 100,0 100,0 100,0

71
30

98	 29	 155
33	 22	 95

42
24

34
29
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Expenditure per month for unmarried students not living with parents, in groups for type of school and
housing conditions, by commodity and service group

Yrkesskoler
Vocational schools

Gymnas
Secondary schools,

upper stage

Hybel hos
private
Lodgings
in private
home

Hybel på Annet
elevhjem Other
Hall of 	 housing
residence situation 

Hybel hos
private
Lodgings
in private
home

Hybel på Annet
elevhjem Other
Hall of 	 housing
residence situation

Commodity and service group

Kroner

215,34 221,12 179,07 186,03 214,93 234043

165,10 114,99 121,56 129,34 37,87 61,68
93,94 115,71 67,19 40,93 22,98 51,09

138,93 106,30 170,87 166,39 189,82 136,25
160,60 102,53 169,93 150,07 185,77 114,41
36,49 16,05 69,36 31,95 31,30 36,10

- - 14,21 - - -

16,21 7,38 26,31 28,01 10,32 34,73

50,96 60,05 41,03 57,15 39,41 35,97

50,23 25,65 51,67 17,97 21,40 33,36

139,01 94,42 66,96 53,42 41,59 70,49
150,72 162,27 141,82 127,38 130,28 161,23
46,40 103,70 44,37 58,48 349,04 49063
21,50 14,60 19,11 46,65 58,74 28,73
42,72 38 46 38 41 31,63 33 71 67 91

1 328,15 1 183,25 1 221,86 1 125,40 1 367,15 1 116,01

6,83 4,16 7,57 11,39 11,01 12,34

Percentage of total consumption expenditure

16,2 18,7 14,7 16,5 15,7 21,0
,

12,4 9,7 9,9 11,5 2,8 5,5
7 0 1 9,8 5,5 3,6 1,7 4,6

10,5 9,0 14,0 14,8 13,9 12,2
12,1 8,6 13,9 13,3 13,6 10,3
2,7 1,4 5,7 2,8 2,3 3,2

- - 1,2 - - -

1,2 0,6 2,2 2,5 0,8 3,1

3,8 5,1 3,4 5,1 2,9 3,2

3,8 2,2 4,2 1,6 1,6 3,0

10,5 8,0 5,5 4,8 3,0 6,3
11,3 13,7 11,6 11,3 9,5 14,4
3,5 8,7 3,6 5,2 25,5 4,4
1,6 1,2 1,6 4,1 4,3 2,6
3,2 3,3 3,1 2,8 2,5 6,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

142 38 32 99 33 24
86 25 33 61 19 29

Food (not eaten at restaurants
etc.)

Food and beverages at canteens,
restaurants, etc.

Beverages and tobacco
Clothing and footwear
Rent, fuel and power
Furniture and household equipment
Domestic services, childcare
Medical care
Use of public transport services
for travelling between domicile
and the district where the
school is situated

Use of public transport services
in the district where the school
is situated, postal and tele-
phone services

Purchase, operation and mainten-
ance of transport equipment

Recreation
Education
Holiday expenditures
Other goods and services

Total consumption expenditure

Gifts

Food (not eaten at restaurants
etc.)

Food and beverages at canteens,
restaurants etc.

Beverages and tobacco
Clothing and footwear
Rent, fuel and power
Furniture and household equipment
Domestic services, childcare
Medical care
Use of public transport services

for travelling between domicile
and the district where the
school is situated

Use of public transport services
in the district where the school
is situated, postal and tele-
phone services

Purchase, operation and mainten-
ance of transport equipment

Recreation
Education
Holiday expenditures
Other goods and services

Total consumption expenditure

Number of respondents

Questionnaire
Account book



Universiteter og hOgskoler
Universities

Selveid
bolig eller Leid
leilighet i leilighet
borettslag hos
Self-owned private
dwelling	 Private
or fiat 	 rented
in housing fiat
co-operatIon

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Annet
Other
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Tabell 13. Utgift pr. måned for husholdninger der en eller begge ekte
i grupper for skoleslag og boligforhold, etter vare- og tj
month for households where one or both of the spouses are
of school and housing conditions, by commodity and service

feller er elev eller student,
enestegruppe Expenditure per
students, in groups for type
group

Lærerskoler, distriktshOg-
skoler, tekniske skoler Teach-
ers' training colleges, dist-

rict colleges, technical schools
Selveid
bolig eller Leid
leilighet i leilighet
borettslag	 hos
Self-owned private
dwelling	 Private
or fiat 	 rented
in housing flat

	co-operation  

Annet
Other

Kroner

612,97 554,62 607,68 620,87 593,59 581,66

90,71 129,21 133,23 67,33 88,53 114,75

78,03 87,93 114,56 101,83 122,52 97,10

298,61 301,94 294,73 295,48 288,66 291,21

678,85 490,78 481,46 590,95 426,45 439,75

378,53 • 421,17 275,30 553,78 398,69 425,51

136,10 66,66 96,78 113,21 71,71 68,09
54,74 67,51 75,98 64,46 61,69 65,46

24,45 , 39,07 26,29 37,47 29,60 74,57

220,32 212,34 97,99 207,92 116,38 91,04

554,27 329,05 421,96 590,31 468,55 388,83
346,41 331,27 335,56 401,70 337,59 279,73
100,15 128,37 110,94 112,86 109,85 107,41

148,14 107,62 107,99 97,32 94,73 94,08

132,54 155051 116,03 117,53 105,87 129,49

3 854,82 3 423,05 3 296,48 3 973,02 • 3 314,41 3 248,68

40,67 44,33 30,00 32,62 37,72 22,36

Matvarer (ikke spist ute) Food (not
eaten at restaurants etc.) 	

Mat og drikke på kantine, kaf6
eller restaurant Food and
beverages at canteens, restau-
rants etc. 	

Drikkevarer og tobakk Beverages
and tobacco 	

Klær og skoty Clothing and foot-
wear 	

Bolig, lys og brensel Rent, fuel
and power 	

MObler og husholdningsartikler
Furniture and household
equipment 	

Hushjelp, daghjelp, dagmamma
Domestic services, childcare

Helsepleie Medical care 	
Bruk av offentlige transport-

midler til reise og flytting
mellom hjemsted og lærested Use
of public transport services for
travelling between domicile and
the district where the school is
situated

Bruk av offentlige transportmidler
på lærestedet, porto, telefon
Use of public transport services
in the district where the school
is situated, postal and tele-
phone services 	

KjOp, drift og vedlikehold av
transportmidler Purchase,
operation and maintenance of
transport equipment 	

Fritidssysler Recreation 	
Utdanning Education 	
Ferieutgifter Holiday expendi-

tures 	
Andre varer og tjenester Other

goods and services 	

Total forbruksutgift Total
consumption expenditure

Gaver gitt Gifts
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Tabell 13 (forts.). Utgift pr. maned for husholdninger der en eller begge ektefeller er elev eller
student, i grupper for skoleslag og boligforhold, etter vare- og tjenestegruppe
Expenditure per month for households where one or both of the spouses are
students, in groups for type of school and housing conditions, by commodity
and service group

Vare- og tjenestegruppe

Universiteter og hOgskoler

Selveid	 Leid
bolig eller leilighet
leilighet i hos
borettsla	 rivate

Lærerskoler, distrikts-
hOgskoler, tekniske skoler 

Selveid	 Leid
bolig eller leilighet
leilighet i hos
borettslag	 rivate

Annet Annet

Prosent av total forbrIlksutgift
Percentage of total consumption expenditure

Matvarer (ikke spist ute)	 . ..... 	 15,9 16,2 18,4 15,6 17,9 17,9
Mat og drikke på kantine, kafe

eller restaurant 	 2,4 3,8 4,0 1,7 2,7 3,5
Drikkevarer og tobakk 	 2,0 2,6 3,5 2,6 3,7 3,0
Klær og skoty 	 7,8 8,8 8,9 7,4 8,7 9,0
Bolig, lys og brensel -.4 	 17,6 14,3 14,6 14,9 12,9 13,5
Møbler og husholdningsartikler . 	 9,8 12,3 8,4 13,9 12,0 13,1
Hushjelp, daghjelp, dagmamma 	 3,5 1,9 2,9 2,9 2,1 2,1
Helsepleie • 	 1,4 2,0 2,3 1,6 1,9 2,0
Bruk av offentlige transportmidler

til reise og flytting mellom
hjemsted og lmrested	 .... 	 0,6 1,1 0,8 0,9 0,9 2,3

Bruk av offentlige transportmidler
på lærestedet, porto, telefon 	 5,7 6,2 3,0 5,2 3,5 2,8

Kjøp, drift og vedlikehold av
transportmidler 	 14,4 9,6 12,8 14,9 14,1 12,0

Fritidssysler 	 9,0 9,7 10,2 10,1 10,2 8,6
Utdanning 	 2,6 3,8 3,4 2,8 3,3 3,3
Ferieutgifter 	 3,8 3,1 3,3 2,4 2,9 2,9
Andre varer og tjenester 	 3,4 4,6 3,5 3,0 3,2 4,0

Total forbruksutgift   100,0 100,0 100,0 100,0 •----,..- 100,0 100,0

Tallet på personer som svarte
Number of respondents

Spørreskjema	 Questionnaire 	 45 63 39 78 204 80
Regnskapshefte	 Account book 	 25 29 30 86 64
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Tabell 14. Utgift pr. maned for borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag, etter
, vare- og tjenestegruppe Expenditure per month for unmarried students not living with

parents, in groups for type of school, by commodity and service group

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Lærerskoler,
distriktshOg- 	Gymnas

Universiteter skoler, tekniske Yrkesskoler Secondary
og hOgskoler skoler Teachers' Vocational schools,
Universities training colleges, schools upper

district colleges,	 stage
technical schools

MATVARER (IKKE SPIST UTE)	 FOOD (NOT EATEN AT

Kroner

RESTAURANTS ETC.) 	 259,23 210,86

Mjøl, gryn og bakervarer	 Flour, meal and
bakery products 	 31,80 28,21

Kjøtt, kjøttvarer og flesk	 Meat, meat
products and pork	 • 	 39,38 37,73

Fisk og fiskevarer	 Fish and fish products 	 11,59 10,15
Mj951k, flOte, ost og egg	 Milk, cream, cheese

and eggs 	 41,82 37,87
Spisefett og oljer	 Edible fats and oils 	 7,30 6,28
Grønnsaker, frukt, bær	 Vegetables, fruit and

berries 	 42,91 36,57
Poteter og varer av poteter 	 Potatoes and

potato products 	 3,46 3,76
Sukker	 Sugar 	 2,88 3,20
Kaffe, te, kakao og kokesjokolade	 Coffee,

tea, cocoa and chocolate 	 9,32 5,52
Andre matvarer	 Other foods 	 24,39 21,02
Kostpenger	 Living expenses (par diem) 	 44,38 20,55

MAT OG DRIKKE PA KANTINE, RESTAURANT 	 FOOD
AND BEVERAGES AT CANTEENS, RESTAURANTS ETC. 212,20 196,33

DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 BEVERAGES AND TOBACCO 73,81 91,05

Drikkevarer	 Beverages 	 55,66 75,44
Tobakk	 Tobacco 	 18,15 15,61

KLÆR OG SKOTØY 	CLOTHING AND FOOTWEAR 	 137,25 143,25

Bekledningsartikler	 Wearing apparel 	 110,28 113,08
Tøyer, garn, reparasjoner av klær m.v.
Fabrics and yarn 	 3,90 7,59

Skotøy og skoreparasjoner	 Footwear and
repairs of footwear 	 23,07. 22,58

BOLIG, LYS OG BRENSEL 	 RENT, FUEL AND POWER 	 265,64 200,50

Bolig og vedlikeholdsutgifter	 Housing and
maintenance 	 251,42 174,53

Lys og. brensel	 Fuel and power 	 14,22 25,97

MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER	 FURNITURE AND
HOUSEHOLD EQUIPMENT 	 68,17 73,34

Møbler, golvtepper, lamper m.v.	 Furniture
and floor coverings 	 18,98 23,27

Tekstiler, utstyrsvarer m.v.	 Household
textiles, furnishings and ornamental
articles 	 12,48 10,98	 •

Komfyrer, kjøleskap o.a. elektrisk utstyr
Cooking appliances, refrigerators and other
electric appliances 	 12,14 15,46

	

Dekketøy, glass, kjøkkenvarer	 Tablewear,

	

glass and kitchen utensils 	 14,48 16,33
Diverse husholdningsartikler og - tjenester

Miscellaneous household goods and services 10,09 7,30

HUSHJELP, DAGHJELP, DAGMAMMA	 DOMESTIC
SERVICES, CHILDCARE 	 0,56 1,18

HELSEPLEIE	 MEDICAL CARE 	 28,00 27,83

BRUK AV OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER TIL REISE
OG FLYTTING MELLOM HJEMSTED OG LÆRESTED USE
OF PUBLIC TRANSPORT SERVICES FOR TRAVELLING
BETWEEN DOMICILE AND THE DISTRICT WHERE THE
SCHOOL IS SITUATED   .  49,66 46,25

	210,86 	 202,54

	

24,24	 21,38

	

29,15	 20,94

	

7,46	 5,47

	

23,48	 23,19	 •

	

4,16	 477

	

23,37	 26,09

	

4,99	 3,31

	

0,46	 1,02

	

4,10	 3,75

	

22,46	 17,37

	

66,99	 75,25

	

147,46	 92,95

	94,33	 40,15

	67,12 	 29,26

	

27,21	 10,89

	

135,44	 167,31

	

107,73	 130,03

	

6,47	 9,84

	

21,24	 27,44

	

149,25	 152,94

	

138,56	 145,08

	

10,69	 7,86

	35,55	 32,65

	

15,77 	 9,79

	

4,35 	 6,54

	

4,55 	 5,50

	

4,62 	 5,33

	

6,26 	 5,49

1,51

	

16,40 	 24,40

51,91 	 49,90
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Tabell 14 (forts.). Utgift pr. maned for borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skole-
slag, etter vare- og tjenestegruppe Expenditure per month for unmarried
students not living with parents, in groups for type of schools by commodity
and service group

Vare- og tjenestegruppe Universiteter
og høgskoler

Lærerskoler,
distrikts-
hOgskoler,	 Yrkesskoler	 Gymnas
tekniske
skoler

Kroner

BRUK AV OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER PA LÆRE-
STEDET, PORTO, TELEFON USE OF PUBLIC TRANS-
PORT SERVICES IN THE DISTRICT WHERE THE
SCHOOL IS SITUATED, POSTAL AND TELEPHONE
SERVICES    

ANSKAFFELSE, VEDLIKEHOLD OG DRIFT AV TRANS-
PORTMIDLER PURCHASE, OPERATION AND MAINTEN-
ANCE OF TRANSPORT EQUIPMENT ....... ..... 	 48

Anskaffelse av transportmidler Transport
equipment 	

Drift og vedlikehold av transportmidler
Operation and maintenance of equipment 	

FRITIDSSYSLER RECREATION 	

Fritidsutstyr og tilbehør Recreation equipment
Offentlige forestillinger og andre tjenester

Public entertainments and other services ... .
Bøker (ikke lærebøker), aviser, tidsskrifter

Books, newspapers and periodicals ....... . 	

UTDANNING EDUCATION ... .............. ...... 	

Lmrebøker Textbooks .... ......... 	
Annet undervisningsmateriell Other instruction

materials 	
Skolepenger, semesteravgift, kursavgift, eksam-

ensgebyr School fees 	

FERIEUTGIFTER HOLIDAY EXPENDITURES

Selskapsreiser Conducted tourc, 	
Andre feriereiser_ Other tours 	

ANDRE VARER OG TJENESTER OTHER GOODS AND
SERVICES 	

Personlig hygiene Personal care 	
Andre varer Other goods .........	 0.4**0.000

Tjenester ikke nevnt foran Services not
mentioned above

TOTAL FORBRUKSUTGIFT TOTAL CONSUMPTION
EXPENDITURE 	

GAVER GITT GIFTS 	

73,23 50,13 45,15

108,52 198,84 121,87

64,75 84,28 66,24

43,77 114,56 55,63

267,11 215,63 152,46

157,64 103,70 87,00

55,91 70,87 49,77

53,56 41,06 15,69

88,77 95,18 58,53

63,78 75,09 32,98

14,45 15,24 6,94

10,54 4,85 18,61

93,86 78,72 19,80

24,86 22,33 7,30
69,00 56,39 12,50

391,72 31,39 41,17

22,68 19,03 22,82
7,32 9,91 18,05

9,72 2 45 0,30

1 765,73 1 660,48 1 281,69 1

21,16 19,46 6,38

21,65

53,30

22,30

31,00

135,24

84,05

37,23

13,96

124,26

40,50

6,36

77,40

46,76

8,62
38,14

41,87

32,57
7,89

1 41

185,32

11,48

Prosent av total forbruksutgift
Percentage of total consumption expenditure

MATVARER (IKKE SPIST UTE) 	 14,7 12,7 16,4

Mjøl, gryn og bakervarer 	 1,8 1,7 1,9
Kjøtt, kjøttvarer og flesk 	 2,2 2,3 2,3
Fisk og fiskevarer 	 0,7 0,6 0,6
Mjgak, fløte, ost og egg 	 2,4 2,3 1,8
Spisefett og oljer 	 0,4 0,4 0,3
Grønnsaker, frukt, bær 	 2,4 2,2 1,8
Poteter og varer av poteter 	 0,2 0,2 0,4
Sukker 	 0,2 0,2 0,0
Kaffe, te, kakao og kokesjokolade 	 0,5 0,3 0,3
Andre matvarer 	 1,4 1,3 1,8
Kostpenger 	 2,5 1,2 5,2

MAT OG DRIKKE PA KANTINE, RESTAURANT 	 12,0 11,8 11,5

DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 4,2 5,5 7,3

Drikkevarer 	 3,2 4,6 5,2
Tobakk 	 1,0 0,9 2,1

17,1

1,8
1,8
0,5
1,9
0,4
2,2
0,3
0,1
0,3
1,5
6,3

7,8

3,4

2,5
0,9



Lærerskoler,
distrikts-
høgskoler,
tekniske
skoler

Universiteter
og høgskoler

Yrkesskoler	 GymnasVare- og tjenestegruppe

10,6 14,1

2,6
0,5

3,4
0,5

85

Tallet på personer som svarte Number of
respondents

SpOrreskjema Questionnaire .....	 .......	 198
Regnskapshefte Account book ...........

156212231
109144148

54

Tabell 14 (forts.). Utgift pr. måned for borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skole-
slag, etter vare- og tjenestegruppe Expenditure per month for unmarried
students not living with parents, in groups for type of school., by commodity
and service group

Prosent av total forbruksutgift

7,8 8,6

6,3 6,8
0,2 0,4
1,3 1,4

15,0 12,1

14,2 10,5
0,8 1,6

3,9 4,4

1,1 1,4
0,7 0,7
0,7 0,9
0,8 1,0
0,6 0,4

0,0 0,1

1,6 1,7

2,8 2,8

4,1 3,0

6,1 12,0

3,6 5,1
2,5 6,9

15,1 13,0

8,9 6,2
3,2 4,3
3,0 2,5

5,0 5,7

3,6 4,5
0,8 0,9

0,6 0,3

5,3 4,7

1,4 1,3
3,9 3,4

2,3 1,9

1,3 1,2
0,4 0,6
0,6 O1_i

	8,4 	 11,0

	

0,5	 0,8

	

1,7	 2,3

	

11,6	 12,9

	

10,8	 12,2

	

0,8	 0,7

2,8	 2,8

	

1,2	 0,8

	

0,3	 0,6

	

0,4	 0,5

	

0,4	 0,4

	

0,5	 0,5

0,1

1,3	 2,1

4,1	 4,2

3,5	 1,8

	

9,5	 4,5

	

5,2	 1,9

	

4,3	 2,6

11,9	 11,4

	

6,8	 7,1

	

3,9	 3,1

	

1,2	 1,2

4,6	 10,4

1,5	 6,5

	

1,5	 3,9

	

0,5	 0,7

	

1,0	 3,2

ANDRE VARER OG TJENESTER 	

Personlig hygiene 	
Andre varer 	

	

Tjenester ikke nevnt foran ... ..... ... ......... 	

	3,2 	 3,5

	

1,8	 2,7

	

1,4	 0,7
	00 	 0,1

TOTAL FORBRUKSUTGIFT ....... . ..... . .. ..... 	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

MAR OG SKOTØY

Bekledningsartikler 	
Toyer, garn, reparasjoner av klær m v
Skotøy og skoreparasjoner 	

BOLIG, LYS OG BRENSEL . 	

Bolig og vedlikeholdsutgifter
Lys og brensel 	

MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER

Møbler, golvtepper, lamper m.v 	
Tekstiler, utstyrsvarer m v 	
Komfyrer, kjøleskap o.a. elektrisk utstyr
Dekketøy, glass, kjøkkenvarer  
Diverse husholdningsartikler og tjenester

HUSHJELP, DAGHJELP, DAGMAMMA

HELSEPLEIE

BRUK AV OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER TIL REISE OG
FLYTTING MELLOM HJEMSTED OG LERESTED 	

BRUK AV OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER PA LÆRE-
STEDET, PORTO, TELEFON 	

ANSKAFFELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TRANSPORT-
MIDLER 	

Anskaffelse av transportmidler 	  . ....... ..
Drift og vedlikehold av transportmidler 	

FRITIDSSYSLER

Fritidsutstyr og tilbehør 	
Offentlige forestillinger og andre tjenester fee
Bøker (ikke lærebøker), aviser, tidsskrifter 	

UTDANNING

Lærebøker 	
Annet undervisningsmateriell 	
Skolepenger, semesteravgift, kursavgift,

eksamensgebyr 	

FERIEUTGIFTER 	

Selskapsreiser 	
Andre feriereiser



Tabell 15. Utgift pr. måned for hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag, etter
vare- og tjenestegruppe Expenditure per month for unmarried students living with parents,
in groups for type of school, by commodity and service group

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Universiteter
og hOgskoler
Universities

Lærerskoler,
distriktsh0g-
skoler, tekniske
skoler Teachers'
training colleges,
district colleges,
technical schools

Kroner

MATVARER (IKKE SPIST UTE) FOOD (NOT EATEN AT RESTAURANTS ETC.) • 	86,89

Mjøl, gryn og bakervarer Flouri meal and bakery.products	 2,26
KjOtt, kjøttvarer og flesk Meat, meat products and pork ... 	 4,53
Fisk og fiskevarer Fish and fish products .................	 2,02
Mjølk, flOte, ost, egg Milk, cream, cheese and eggs  	 4,72
Spisefett og oljer Edible fats and oils  	 0,57
Grønnsaker, frukt og bær Vegetables, fruits and berries 	 7,29
Poteter og varer av poteter Potatoes and potato products .	 1,23
Sukker	 Sugar	 ..... 0000600000 ... 0 .. .. 00 . 0 .... 0 ...... 00000 .....	 0,50

1,34
12,37

Kostpenger Living expenses (per diem) . . ....... . . 000000 50,06

MAT OG DRIKKE PA KANTINE, RESTAURANT FOOD AND BEVERAGES AT
CANTEENS, RESTAURANTS ETC  	 122,12

DRIKKEVARER OG TOBAKK BEVERAGES AND TOBACCO 	 .0 ............	 67,50

Drikkevarer Beverages  	 55,35
Tobakk Tobacco  	 12,15

KLER OG SKOTØY CLOTHING AND FOOTWEAR 	  139,54

Bekledningsartikler Wearing apparel 	
Toyer, garn, reparasjoner av klær m.v. Fabrics and yarn 	
Skoty og skoreparasjoner Footwear and repairs of footwear

111,19
5,12

23,23

BOLIG, LYS OG BRENSEL RENT, FUEL AND POWER 	 .....	 50,28

Bolig og vedlikeholdsutgifter Housing and maintenance 	 42,48
Lys og brensel Fuel and power	 . . . . . ................... . ..	 7,80

MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER FURNITURE AND HOUSEHOLD
EQUIPMENT .......... ............ ........ 	 53,62............

MObler, golvtepper, lamper m.v. Fliniture and floor coverings ..	 30,26
Tekstiler, utstyrsvarer m.v. Hour_ -hold textiles, furnishings
and ornamental articles  	 5,10

Komfyrer, kjOleskap o.a. elektrisk utstyr Cooking appliances,
refrigerators and other electric appliances . . .. ........ .. . ... 	 4,63

Dekket0y, glass, kjOkkenvarer	 Tablewear, glass, kitchen
utensils  	 10,91

Diverse husholdningsartikler og -tjenester Miscellaneous
household goods and services 	 .. . 	 . . 	 .. . .. 	 2,72

HUSHJELP, DAGHJELP, DAGMAMMA DOMESTIC SERVICES, CHILDCARE  	 4,42

Kaffe, te, kakao og kokesjokolade Coffee, tea, cocoa and
chocolate 	

Andre matvarer Other foods

58,93

4,10
3,77
0,72
3,51
0,08
6,10
1,11
0,06

0,25
10,31
28,92

127,44

72,94

54,27
18,67

145,22

115,46
6,49

23,27

9,30

7,59
1,71

35,35

10,12

6,58

7,76

9,04

1,85

HELSEPLEIE MEDICAL CARE  	 17,77 	 17,64

BRUK AV OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER TIL iEIgE OG FLYTTING  MELLOM
HJEMSTED OG LÆRESTED USE OF PUBLIC 17RANSPORT SERVICES FOR
TRAVELLING BETWEEN DOMICILE AND THE DISTRICT WHERE THE SCHOOL IS
SITUATED  	 0,47 	 0,05

BRUK AV OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER PA LÆRESTEDET, PORTO, TELEFON
USE OF PUBLIC TRANSPORT SERVICES IN THE DISTRICT WHERE THE
SCHOOL IS SITUATED, POSTAL AND TELEPHONE SERVICES 	  126,27 	 62,84

ANSKAFFELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TRANSPORTMIDLER PURCHASE,
OPERATION AND MAINTENANCE OF TRANSPORT EQUIPMENT 	  175,00 	 175,37

Anskaffelse av egne transportmidler Transport equipment .  	 88,73	 69,38
Drift og vedlikehold av egne transportmidler Operation and	 •
maintenance of equipment .......... 	 86,27 	 105,99
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Tabell 15 (forts.). Utgift pr. maned for hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for
skoleslag, etter vare- og tjenestegruppe Expenditure per month for unmarried
students living with parents, in groups for type of school, by commodity and
service group

Vare- og tjenestegruppe Universiteter
og hOgskoler

Lærerskoler,
distrikts-
hOgskoler,
tekniske
skoler

FRITIDSSYSLER 	 RECREATION 	

Fritidsutstyr og tilbehør	 Recreation equipment 	
Offentlige forestillinger og andre tjenester	 Public entertain-

ment and other services 	
Bøker (ikke lærebøker), aviser, tidsskrifter	 Books, newspapers

and periodicals 	

UTDANNING 	 EDUCATION 	

Lærebøker	 Textbooks 	
Annet undervisningsmateriell 	 Other instruction materials 	
Skolepenger, semesteravgift, kursavgift, eksamensgebyr
School fees 	

FERIEUTGIFTER	 HOLIDAY EXPENDITURES 	

Selskapsreiser	 Conducted tours 	
Andre feriereiser	 Other tours 	

ANDRE VARER OG TJENESTER	 OTHER GOODS AND SERVICES 	

Personlig hygiene	 Personal care 	
Andre varer	 Other goods 	
Tjenester ikke nevnt foran 	 Services	 not mentioned above 	

TOTAL FORBRUKSUTGIFT	 TOTAL CONSUMPTION EXPENDITURE 	

GAVER GITT 	 GIFTS 	

217,87

114,69

65,92

37,26

78,91

57,56
8,82

12,53

151,38

37,46
113,92

39,25

14,05
18,20
7,00

Kroner

215,60

137,67

57,28

20,65

97,70

74,39
18,94.

4,37

93,55

30,56
62,99

30,82

16,79
7,00
7,03

1 331,29

20,36

1 142,75

14,20

Prosent av total forbruksutgift
Percentage of total consumption

expenditure

MATVARER (IKKE SPIST UTE)    6,5 5,1

Mjøl, gryn og bakervarer 	 0,2 0,4
Kjøtt, kjøttvarer og flesk 	 0,3 0,3
Fisk og fiskevarer 	 0,2 0,1
Mjølk, fløte, ost, egg 	 0,4 0,3
Spisefett og oljer    0,0 0,0
Grønnsaker, frukt og bær 	 0,6 0,5
Poteter og varer av poteter 	 0,1 0,1
Sukker 	 0,0 0,0
Kaffe, te, kakao og kokesjokolade 	 0,1 0,0
Andre matvarer 	 0,9 0,9
Kostpenger 	 3,7 2,5

MAT OG DRIKKE PA KANTINE, RESTAURANT 	 9,2 11,2

DRIKKEVARER OG TOBAKK 	 5,1 6,4

Drikkevarer    4,2 4,8
Tobakk 	 0,9 1,6

KIM OG SKOTOY 	 10,5 12,7

Bekledningsartikler 	 . 	 8,4 10,1
Toyer, garn, reparasjoner av klær m v 	 0,4 0,6
Skotøy og skoreparasjoner 	 1,7 2,0

BOLIG, LYS OG BRENSEL 	 3,8 0,8

Bolig og vedlikeholdsutgifter 	 3,2 0,6
Lys og brensel 	 • 	 0,6 0,2

MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	 4,0 3,1

Møbler, golvtepper, lamper m.v 	 . ...... 2,2 0,9
Tekstiler, utstyrsvarer m.v. 	 0,4 0,6
Komfyrer, kjøleskap o.a. elektrisk utstyr . ..  0,4 0,6
Dekketøy, glass, kjøkkenvarer , 	 0,8 0,8
Diverse husholdningsartikler og tjenester 	 0,2 0,2
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Tabell 15 (forts.). Utgift pr. maned for hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for
skoleslag, etter vare- og tjenestegruppe Expenditure per month for unmarried
students living with parents, in groups for type of school, by commodity and
service group

Vare- og tjenestegruppe
Universiteter
og hOgskoler

Lærerskoler,
distrikts-
hOgskoler,
tekniske
skoler

HUSHJELP, DAGHJELP, DAGMAMMA 	

Prosent av total forbruksutgift

0 9 3

HELSEPLEIE 00 OOOOOOOOOO 0 OOOOO 000 OOOOO 00 	 000 OOOOOOOO 1,3 1,5

BRUK AV OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER TIL REISE OG FLYTTING MELLOM
HJEMSTED OG LÆRESTED 	 0,0 0,0

BRUK AV OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER PA LÆRESTEDET, PORTO, TELEFON 9,5 5,5

ANSKAFFELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TRANSPORTMIDLER 	 OOOOO 13,2 15,4

Anskaffelse av transportmidler OOOOOO 0000000 	 6,7 6,1
Drift og vedlikehold av egne transportmidler	 .......... ....... 6,5 9,3

FRITIDSSYSLER 	 16,4 18,9

Fritidsutstyr og tilbehør 	 8,6 12,1
Offentlige forestillinger og andre tjenester 	 5,0 5,0
Bøker (ikke lærebøker), aviser, tidsskrifter 	 2,8 1,8

UTDANNING 	 5,9 8,6

Lærebøker 	 4,3 6,5
Annet undervisningsmateriell 	 0,7 1,7
Skolepenger, semesteravgift, kursavgift, eksamensgebyr 0,9 0,4

FERIEUTGIFTER    11,4 8,2

Selskapsreiser 	 2,8 2,7
Andre	 feriereiser	 ............... 	 ........ ........ 	 8,6 5,5

ANDRE VARER OG TJENESTER 	 3,0 2,7

Personlig hygiene	 ................ 	 ..... 	 .. . .. 	 1,1 1,5
Andre varer 	 1,4 0,6
Tjenester	 ikke	 nevnt	 foran	 ......	 ........ 000000000400 	 0,5 06

TOTAL FORBRUKSUTGIFT 	 100,0 100,0

Tallet på personer som svarte	 Number of respondents

Spørreskjema	 Questionnaire 	 113 143
Regnskapshefte	 Account book 	 43 91



Bare den ene
ektefellen er student
One of the spouses

is a student 
Ingen	 Ett eller
barn	 flere barn

One child
or more

Begge ektefeller
er studenter Both

spouses are students

Ingen	 Ett eller
barn	 flere barn
No	 One child	 No
children	 or more	 children

Kroner

415,12

45,01

83,07
27,69

79,45
11,21

79,89

5,38
2,33

23,41
45,27
12,41

188,02

85,36

67,70
17,66

256,19

207,31

17,42

31,46

479,59

423,51
56,08

666,63 582,49

68,31 62,88

164,17 128,68
39,66 52,56

115,84 103,28
24,73 17,50

130,11 107,23

16,31 13,65
9,73 5,74

19,85 25,52
70,20 60,90
7,72 4,55

93,48 107,30

137,91 102,33

110,97 84,74
26,94 17,59

329,45 299,14

251,87 245,78

38,65 21,28

38,93	 , 32,08

504,91 491,07

446,76 410,18
58,15 80,89

655,13

63,71

146,31
53,26

116,30
18,32

129,83

14,14
8,81

31,77
68,87
3,81

99,96

86,64

54,81
31,83

309,75

247,45

21,54

40,76

600,82

524,46
76,36

421,72	 345,04	 443,67	 305,33

152,31 58,11 124,19

49,23 32,49 51,41

83,86 108,41 122,14

90,69 94,64 96,41

45,63 51,39 49,52

6,21 230,47 2,66

55,61 83,14 61,38

55,61 83,14 61,38

90,48

31,12

96,54

31,91

55,28

170,81

71,61

71,61
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Tabell 16. Utgift pr. måned for husholdninger med og uten barn der en eller begge ektefeller er
studenter ved universitet, høgskole, lærerskole, distriktshøgskole eller teknisk skole, i
grupper for ektefellens hovedaktivitet, etter vare- og tjenestegruppe  Expenditure per
month for households with and without children where one or both of the spouses are
students at university, teachers' training college, district college or technical school,
in groups for main activity of spouse, by commodity and service group

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

MATVARER (IKKE SPIST UTE)
FOOD (NOT EATEN AT RESTAURANTS ETC.) 	

Mjøl, gryn og bakervarer Flour, meal and bakery
products 	

Kjøtt, kjøttvarer og flesk Meat, meat products
and pork

Fisk og fiskevarer Fish and fish products 	
Mjølk, flOte, ost, egg Milk, cream, cheese and

eggs 	
Spisefett og oljer Edible fats and oils 	
Grønnsaker, frukt, bær Vegetables, fruits and

berries 	
Poteter og varer av poteter Potatoes and potato

products 	
Sukker Sugar 	
Kaffe, te, kakao og kokesjokolade Coffee, tea,

cocoa and chocolate 	
Andre matvarer Other foods 	
Kostpenger Living expenses (par diem) 	

MAT OG DRIKKE PA KANTINE, RESTAURANT FOOD AND
BEVERAGES AT CANTEENS, RESTAURANTS ETC 	

DRIKKEVARER OG TOBAKK BEVERAGES AND TOBACCO 	

Drikkevarer Beverages 	
Tobakk Tobacco 	

MAR OG SKOTOY CLOTHING AND FOOTWEAR 	

Bekledningsartikler Wearing apparel 	
Tøyer, garn, reparasjoner av klær m.v. Fabrics and

yarn 	
Skotøy og skoreparasjoner Footwear and repairs

of footwear 	

BOLIG, LYS OG BRENSEL RENT, FUEL AND POWER	 . . 	

Bolig og vedlikeholdsutgifter Housing and main-
tenance 	

Lys og brensel Fuel and power 	

MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER FURNITURE AND
HOUSEHOLD EQUIPMENT 	

Møbler, golvtepper, lamper m.v. Furniture and
floor coverings 	

Tekstiler, utstyrsvarer m.v. Household textiles,
furnishings and ornamental articles 	

Komfyrer, kjøleskap o.a. elektrisk utstyr Cooking
appliances, refrigerators and other electric
appliances 	

Dekketøy, glass, kjøkkenvarer Tablewear, glass and
kitchen utensils 	

Diverse husholdningsartikler og -tjenester
Miscellaneous household goods and services 	

HUSHJELP, DAGHJELP, DAGMAMMA DOMESTIC SERVICES,
CHILD CARE 	

HELSEPLEIE MEDICAL CARE 	

Helsepleie Medical care 	
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Tabell 16 (forts.). Utgift pr. måned for husholdninger med og uten barn der en eller begge ektefeller
er studenter veduniversitet, hOgskole, lærerskole, distriktshOgskole eller
teknisk skole, i grupper for ektefellens hovedaktivitet, etter vare- og
tjenestegruppe Expenditure per month for households with and without children
where one or both of the spouses are students at university, teachers' training
college, district college or technical school s in groups for main activity
of spouse, by commodity and service group

Begge ektefeller
	

Bare den ene ekte-
er studenter
	

fellen er student
Ingen
	

Ett eller
	

Ingen
	

Ett eller
barn
	

flere barn
	

barn
	

flere barn

Kroner

BRUK AV OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER TIL REISE OG
FLYTTING MELLOM HJEMSTED OG LÆRESTED USE OF PUBLIC
TRANSPORT SERVICES FOR TRAVELLING BETWEEN DOMICILE AND
THE DISTRICT WHERE THE SCHOOL IS SITUATED	 .....

BRUK AV OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER PA LÆRESTEDET,
PORTO, TELEFON USE OF PUBLIC TRANSPORT SERVICES IN
THE DISTRICT WHERE THE SCHOOL IS SITUATED, POSTAL AND
TELEPHONE SERVICES 	

ANSKAFFELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TRANSPORTMIDLER
PURCHASE, OPERATION AND MAINTENANCE OF TRANSPORT
EQUIPMENT 	

Anskaffelse av transportmidler Transport equipment 	
Drift og vedlikehold av transportmidler Operation

and maintenance of equipment 	

FRITIDSSYSLER RECREATION 	

Fritidsutstyr og tilbehOr Recreation equipment 	
Offentlige forestillinger og andre tjenester Public

entertainment and other services 	
Boker (ikke lærebOker), aviser, tidsskrifter Books,

newspapers and periodicals 	

92,40	 101,31

Læreboker Textbooks 600.000 .. 0 .... 000.0004.00400.0.0
Annet undervisningsmateriell Other instruction

materials 	
Skolepenger, semesteravgift, kursavgift, eksamens-

gebyr School fees 000.00 .. 0 ...... 000000.0.000 .....

FERIEUTGIFTER HOLIDAY EXPENDITURE

Selskapsreiser Conducted tours
Andre feriereiser Other tours

129,25	 144,12

78,53	 77,68
26,29	 64,19

above  	 2 83	 8 77	 24 43	 2 25

TOTAL FORBRUKSUTGIFT TOTAL CONSUMPTION EXPENDITURE 	  3 220,76	 3 599,64	 3 395,36	 3 720,90

GAVER GITT GIFTS  	 29,23	 31,50	 43,14	 42,16

Prosent av total forbruksutgift
Percentage of total consumption expenditure

MATVARER (IKKE SPIST UTE) 	 12,9 18,5 17,2 17,6

Mj01, gryn og bakervarer 	 1,4 1,9 1,8 1,7
KjOtt, kjøttvarer og flesk 	 2,6 4,6 3,8 3,9
Fisk og fiskevarer 	 0,9 1,1 1,5 1,4
Mjolk, flOte, ost, egg 	 2,5 3,2 3,0 3,1
Spisefett og oljer 	 0,4	 • 0,7 0,5 0,5
GrOnnsaker, frukt og bær 	 2,5 3,6 3,2 3,5
Poteter og varer av poteter 	 0,2 0,4 0,4 0,4
Sukker 	 0,1 • 0,3 0,2 0,2
Kaffe, te, kakao og kokesjokolade 	 0,7 0,5 0,7 0,9
Andre matvarer 	 1,4 1,9 1,8 1,9
Kostpenger 	 ? 	 0,4 •0,2 0,1 0,1

MAT OG DRIKKE PA KANTINE, RESTAURANT 	 5,8 2,6	 • 3,2 2,7

Vare- og tjenestegruppe

UTDANNING EDUCATION

ANDRE VARER OG TJENESTER OTHER GOODS AND SERVICES ..

	Personlig hygiene Personal care ...... ............. 	

Andre varer Other goods 	
Tjenester ikke nevnt foran Services not mentioned

37,69 43,71

174,76 196,53

319,02 355,48

147,41 159,27

171,61 196,21

358,76 313,44

167,41 189,07

100,19 39,68

91,16 84,69

150,90 135,06

111,04 103,27

19,05 14,11

20,81 17,68

159,74 44,04

49,51 1,90
110,23 42,14

112,07 120,35

56,26 91,46
52,98 20,12

70,43	 74,05

• 12,39	 17,69

9,58 	 9,57

119,39	 109,50

22,33	 26,30
97,06	 83,20

	

34,43	 25,67

	

135,33	 198,17

	

455,37	 509,44

	

215,17	 257,59

	

240,20	 251,85

	

339,15	 332,64

	

166,17	 186,58

	

93,80	 80,59

	

79,18	 65,47



OOOBOLIG, LYS OG BRENSEL	 OOOOOOO ................. O

Bolig og vedlikeholdsutgifter 	
Lys og brensel    

.....Selskapsreiser ........... ...... 0.
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Tabell 16 (forts.). Utgift pr. maned for husholdninger med og uten barn der en eller begge  ektefeller
er studenter ved universitet, hOgskole, lærerskole, distriktshOgskole eller
teknisk skole, i grupper for ektefellens hovedaktivitet, etter vare- og
tjenestegruppe Expenditure per month for households with and without children
where one or both of the spouses are students at university, teachers' training
college, district college or technical school, in groups for main activity
of spouse, by commodity and service group

Vare- og tjenestegruppe

DRIKKEVARER OG TOBAKK 	

Drikkevarer OOOOOO OO 00 OOOOOOOOOOOO GO00000

Tobakk OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO 0.4.004808000,0,00000

KLÆR OG SKOTØY 	

Bekledningsartikler 	
Tyer, garn, reparasjoner av klær m.v. 0400i OOOOOOOOO
Skoty og skoreparasjoner 	

MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER 	

Mobler, golvtepper, lamper m.v. ........... 	
Tekstiler, utstyrsvarer m.v.	 ..............
Komfyrer, kjOleskap o.a. elektrisk utstyr 	
Dekket0y, glass, kjOkkenvarer 	
Diverse husholdningsartikler og tjenester 	

HUSHJELP, DAGHJELP, DAGMAMMA 	

HELSEPLEIE 	

BRUK AV OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER TIL REISE OG
FLYTTING MELLOM HJEMSTED OG LÆRESTED 	

BRUK AV OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER PA  LÆRESTEDET,
PORTO, TELEFON 	

ANSKAFFELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TRANSPORTMIDLER

Anskaffelse av transportmidler 	
Drift og vedlikehold av egne transportmidler

FRITIDSSYSLER 	

Fritidsutstyr og tilbehOr 	
Offentlige forestillinger og andre tjenester
Boker (ikke lærebOker), aviser, tidsskrifter

UTDANNING ...........................................

LærebOker •••••••04 OOOOOOOOOOOOOOOO •0•Iii•••••16 OOOOO

Annet undervisningsmateriell .............. .........
Skolepenger, semesteravgift, kursavgift, eksamens-

gebyr 	

FERIEUTGIFTER ...... .......... .......... ......

Andre feriereiser	 ....... ......... 	 . .. . 060

ANDRE VARER OG TJENESTER 	

Personlig hygiene .............	 0 ...... iiiiii0000

Andre varer ......... .......... .. . ........ 	
Tjenester ikke nevnt foran 	

TOTAL FORBRUKSUTGIFT .......... 	 .....

Tallet på personer som svarte Number of respondents

Sporreskjema Questionnaire ........ ........ ......
Regnskapshefte Account book 	

Bare den ene ekte-
fellen er student

Ett eller
flere barn

Ingen
barn

Ett eller
flere barn

Prosent av total forbruksutgift

3,8 3,0 2,3

3,1 2,5 1,5
0,7 0:5 0,9

9,2 8,8 8,3

7,0 7,2 6,6
1,1 0,6 0,6
1,1 0,9 1,1

14,0 14,5 16,1

12,4 12,1 14,1
1,6 2,4 2,1

9,6 13,1 8,2

1,6 3,7 2,4
0,9 1,5 0,8
3,0 3,6 2,6
2,6 2,8 0,9
1,4 1,5 1,5

6, 4 0,1 4,6

2,3 1,8 1,9

1,2 1,0 0,7

5,5 4,0 5,3

9,9 13,4 13,7

4,4 6,3 6,9
5,5 7,1 6,8

8,7 10,0 8,9

5,3 4,9 5,0
1,1 2,8 2,2
2,4 2,3 1,8

3,8 2,7 2,7

2,9 2,1 2,0
0,4 0,4 0,5

0,5 0,3 0,3

1,2 3,5 2,9

0,1 0,7 0,7
1,2 2,9 2,2

3,3 3,8 3,9

2,5 2,3 2,1
0,6 0,8 1,7
0,2 0 , 7 0,1

100 0 	 100 0 	 100 0 	 100 0

92 	 56 	 153 	 208
36 	 21 	 113 	 83

Begge ektefeller
er studenter

Ingen
barn

2,7

2,1
0,6

8,0

6,4
0,5
1,0

14,9

13,2
1,7

13,1

4,7
1,5
2,6
2,8
1,4

0,2

1,7

1,2

5,4

9,9

4,6
5,3

11,1

5,2
3,1
2,8

4 1 7

3,5
0,6

0,7

5,0

1,5
3,4

3,5

1,8
1,6
0,1
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Tabell 17. Verdi av gaver mottatt pr. måned av borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag

og lærested, etter vare- og tjenestegruppe Value per month of gifts received by unmarried students
not living with parents, in groups for type of school and location of school, by commodity and
service group

Universiteter
og hOgskoler
Universities 

Lærerskoler, distrikts-
hOgskoler, tekniske
skoler Teachers'
training colleges,
district colleges,
technical schools 

Gymnas
Yrkesskoler Secondary schools,

Vocational schools upper stage        

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and
service group

Sr-
Norge

SOr- 	Sr- 	(utenom
Norge 	 Norge 	 Oslo,

Nord- 	 Nord- 	 Nord- 	 Nord-
Oslo, 	 Oslo, 	 ellers 	 Oslo, 	 ellers 	 Bergen,

Norge 	 Norge	 Norge	 Norge
Bergen, 	 Bergen, Rest	 Bergen, Rest 	 Trondheim)North-	 North-	 North-	 North-Trond-	 Trond- of 	 Trond- of 	 Southernern	 ern	 ern	 ern
heim 	 heim 	 South- 	 heim 	 South-	 NorwayNorway	 Norway	 Norway	 Norway

ern	 ern	 outside
Norway Norway Oslo,

Bergen,
Trondheim

Matvarer (ikke spist ute)
Food (not eaten at

Kroner

restaurants etc.) 	 11,35 15,35 5,94 5,39 5,28 8,82 5,29 3,12 11,20 12,65
Mat og drikke på kantine,
kaf6 eller restaurant
Food and beverages at
canteens, restaurants,
etc.  1,12 0,51

Drikkevarer og tobakk
Beverages and tobacco . 1,23 1,65 0,40 0,53 2,33

	Klær og skoty 	Clothing

	

and footwear	 .. 	 31,41 24,39 17,73 22,55 17,62 20,74 23,68 15,54 38,64 33,57
Bolig, lys og brensel

Rent, fuel and power 	 0,34 3,21 -

MObler og husholdnings-
artikler	 Furniture
and household equip-

ment	 ........... 9,24 8,95 12,36 18,01 6,00 3,88 5,78 3,93 8,37 9,22
Hushjelp, daghjelp,

dagmamma 	 Domestic
services, child care 	

Helsepleie 	Medical care 3,29 2,26 0,15 1,60 0,25 0,41 0,33 0,60 2,07 1,19
Bruk av offentlige trans-
portmidler til reise og
flytting mellom hjemsted
og lærested 	Use of
public transport servi-
ces	 for travelling
between domicile and the
district where the
school is situated	 	 2,55 - 0,21 0,75 0,83 1,83 0,49 4,32 3,84 0,31

Bruk av offentlige trans-
portmidler på lære-
stedet, porto, telefon
Use of public transport
services in the district
where the school is
situated, postal and
telephone services ....

Kjop, drift og vedlike-
hold av transport-
midler Purchase,
operation and main-
tenance of transport
equipment 	 4,01 - 0,88 10,04 6,36 16,53 0,82 12,76 6,00 0,52

Fritidssysler 	 Recreation 13,69 8,01 7,14 9,43 8,39 10,67 7,30 12,34 20,06 14,86
Utdanning 	 Education 	 0,97 - 0,10 1,37 0,24 3,02 1,70 11,75 43,65 3,44
Feriutgifter 	 Holiday

expenditures 	 9,71 0,56 2,25 0,70 1,35 7,38 1,31 8,32 0,52
Andre varer og tjenester

Other goods and servi-
ces 	 4 05 0 14 0 22 2.82

Total verdi gaver 	 Total
gifts 	 88 59 61 17 46 76 69 83 47 06 80 54 46 07 65,88 147 30 76 79

Tallet på personer som
svarte 	 Number of
respondents
SpOrreskjema 	 Question-

naire 	 138 60 74 83 74 61 81 70 76 80
Regnskapshefte 	 AcCount

book 	 46 39 45 56 47 37 55 52 50 59
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Tabell 18. Verdi av gaver mottatt pr. måned av hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for
skoleslag og lærested, etter vare- og tjenestegruppe l) Value per month of gifts received
by unmarried students living with parel4s in groups for type of school and location of
school, by commodity and service groupl )

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Universiteter
og hOgskoler
Universities

Lærers oler, distrikts-
hOgskoler og tekniske

skoler Teachers' training
colleges, district coll-
eges, technical schools

Oslo,	 Sør-Norge  

Matvarer (ikke spist ute) Food (not eaten at
restaurants etc.) 	

Mat og drikke på kantine, kafe eller restaurant
	Food and beverages at canteens, restaurants etc 	

Drikkevarer og tobakk Beverages and tobacco 	
Klær og skotøy Clothing and fbotwear . ......
Bolig, lys og brensel Rent, fuel and power 	
MObler og husholdningsartikler Furniture and

household equipment 	
Hushjelp, daghjelp, dagmamma Domestic services
Helsepleie Medical care 	
Bruk av offentlige transportmidler til reise og

flytting mellom hjemsted og lærested Use of
public transport services for travelling between
domicile and the district where the school is
situated 	

Bruk av offentlige transportmidler på lærestedet,
porto, telefon Use of public transport services
in the district where the school is situated,
postal and telephone services 	

Kjøp, drift og vedlikehold av transportmidler
Purchase, operation and maintenance of transport
equipment 	

Fritidssysler Recreation 	
Utdanning Education  	 .....
Ferieutgifter Holiday expenditures 	
Andre varer og tjenester Other goods and services

I alt Total 	

Oslo, Bergen, Trondheim Bergen,	 ellers	 Rest of
Trondheim	 Southern Norway

Kroner

1,81

0,10
26,32 30,80 30,35

18,06 14,96 10,28

4,37 2,04 2,72

2,53 1,99 4,14
13,27 6,47 11,64
3,88 6,08 3,95

10,49 11,53 9,88

80 83	 73 87
	

72  96	

Tallet på personer som svarte Number of
respondents
Spørreskjema Questionnaire  

	
113
	

73
	

70
Regnskapshefte Account book    

	
43
	

51
	

40

1) Verdi av gaver mottatt omfatter ikke verdien av fri kost og losji.
1) Value of gifts received does not include the value of free food and housing.



63

Tabell 19. Verdi av gaver mottatt pr. måned av husholdninger der en eller begge ektefeller er elev
eller student i grupper for skoleslag og lærested, etter vare- og tjenestegruppe Value
per month of gifts received by households where one or both of the spouses are students
in groups for type of school and location of school, by commodity and service group

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Lærerskoler, distrikts-
Universiteter hegskoler og tekniske	 Yrkesskoler
og hOgskoler skoler Teachers' training Vocational
Universities	 colleges, district coll-	 schools

eges, technical schools 
Ser-Norge

Oslo, Bergen, Oslo, Bergen, ellers Rest Oslo, Bergen,
Trondheim	 Trondheim	 of Southern Trondheim

	...19.EELY
Kroner 

Matvarer (ikke spist ute) Food (not eaten
at restaurants etc.) 	

Mat og drikke på kantine, kafe eller restaurant
Food and beverages at canteens, restaurants

.etc ..................... OOOOOOOOOOOOOOOO 	

Drikkevarer og tobakk Beverages and tobacco 	
Klær og skoty Clothing and footwear 	
Bolig, lys og brensel Rent, fuel and power 	
Nobler og husholdningsartikler Furniture and

household equipment 	
Hushjelp, daghjelp, dagmamma Domestic services,

childcare 	
Helsepleie Medical care 	
Bruk av offentlige transportmidler til reise og

flytting mellom hjemsted og lærested Use of
public transport services for travelling
between domicile and the district where the
school is situated ........ 	

Bruk av offentlige transportmidler på lære-
stedet, porto, telefon Use of public transport
services in the district where the school is
situated, postal and telephone service 	

Kjep, drift og vedlikehold av transportmidler
Purchase, operation and maintenance of
transport equipment 	

Fritidssysler Recreation 	
Utdanning Education 	
Ferieutgifter Holiday expenditures 	
Andre varer og tjenester Other goods and

Tallet på personer som svarte Number of
respondents

Sperreskjema Questionnaire OOOOOO . OOOOOOO

Regnskapshefte Account book

23,90 11,71 9,66 42,40

0,35 - 0,04
1,47 3,42 - -

65,69 50,60 44,06 81,82
4,03 0,49 - -

92,95 108,13 112,27 122,58

- - - -

0,97 1,57 0,24 0,75

0,17 0,10 0,53 1,44

0,03 - - 0,06

9,99 6,02 8,14 3,59
14,18 11,36 8,88 8,14
0,60 0,59 1,44 -

2,95 3,15 3,56 1,87

services  	 1

I alt Total  	 218

11	 6 23	 1 14

38	 203 36	 188 94 262 64

147
73

170
86

192
94

29
29
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Tabell 20. Finansiering ay utdanningen i skoleåret 1973/74 for borteboende ugifte elever og studenter
i grupper for skoleslag og lærested, etter finansieringsmåte 

Universiteter
og hOgskoler
Universities 

Lærersko er, distriktshøgskoler
og tekniske skoler Teachers'
training colleges, district
colleges, technical schools    

Finansieringsmåte Sr-
Nord-	 Norge	 Nord-

Oslo,	 Oslo,
I alt	 Norge	 I alt	 ellers	 Norge
Total Bergen	 Bergen,

' Northern Total	 Rest of Northern
Trondheim	 TrondheimNorway	 Southern Norway

Norway

1Eget arbeid siste sommerferie 	 1 318
Eget arbeid i andre ferier i dette

skoleåret 	 198
Eget arbeid ved siden av skolegangen i

dette skoleåret 	 1 205
Bruk av tidligere oppsparte midler . 	 373

Lån i Statens lånekasse 	 7 619

Stipend fra Statens lånekasse 	 2 299
Andre stipend 	 15
Lån i private banker 	 127
Lån av foreldre 	 296
Andre private lån 	 28
PengestOtte fra foreldre 	 342
PengestOtte fra andre private

personer 	 47
Trygdeytelser 	 110
Arv, gevinst 	 97
Renteinntekt, aksjeutbytte 	 38
Andre finansieringsmåter 	 99

Total finansiering 	 14 211

Kroner
297 1 675 1 089 1 147 960 1 922

194 262 87 62 99 50

224 876 135 406 55 208
359 612 727 656 719 924

590 8 116 7 923 8 506 7 831 7 492

271 2 777 2 771 2 697 2 792 2 762
12 73 62 84 58 46

118 283 195 141 211 178
307 107 210 190 206 274

29 17 22 14 24 21
338 409 542 340 594 546

42 130 44 75 42 4
117 - 15 29 13 -

103 1 47 41 54 9
40 2 5 7 5 -

105 - 198 34 260 52

146 15 340 14 072 14 430 13 923 14 487

1

7

2

14

Prosent av total finansiering

Eget arbeid siste sommerferie 	 9,3 9,2 10,9 7,7 8,0 6,9 13,3
Eget arbeid i andre ferier i dette

skoleåret 	 1,4 1,4 1,7 0,6 0,4 0,7 0,3
Eget arbeid ved siden av skolegangen i

dette skoleåret 	 8,5 8,7 5,7 1,0 2,8 0,4 1,4
Bruk av tidligere oppsparte midler .. . . 2,6 2,5 4,0 5,2 4,5 5,2 6,4

Lån i Statens lånekasse ...... 	 53,6 53,7 52,9 56,3 59,0 56,2 51,7

Stipend fra Statens lånekasse 	 16,2 16,1 18,1 19,7 18,7 20,0 19,1
Andre stipend 	 0,1 0,1 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3
Lån i private banker 	 0,9 0,8 1,8 1,4 1,0 1,5 1,2
Lån av foreldre 	 2,1 2,2 0,7 1,5 1,3 1,5 1,9
Andre private lån 	 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
PengestOtte fra foreldre 	 2,4 2,4 2,7 3,9 2,4 4,3 3,8
PengestOtte fra andre private

personer 	 0,3 0,3 0,8 0,3	 • 0,5 0,3 -

Trygdeytelser 	 0,8 0,8 - 0,1 0,2 0,1 -

Arv, gevinst 	 0,7 0,7 - 0,3 0,3 0,4 0,1
Renteinntekt, aksjeutbytte 	 0,3 0,3 - 0,0 - - -

Andre finansieringsmåter 	 0,7 0,7 - 1,4 0,2 1,9 0,4

Total finansiering 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tallet på personer som svarte1)
197 137 60 229 73 83 73

1) 7 personer med uoppgitt finansiering er holdt utenfor i denne tabellen.
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Financing of the education in the school year 19731'74 for unmarried students not living with parents,
in groups for type of school and location of school, by means of financing

Yrkesskoler
Vocational schools

Gymnas
Secondary schools

upper stage

I alt
Total

SOr-
NorgeOslo,
ellersBergen, Rest ofTrondheim Southern
Norway

Nord-
Norge	 I alt
Northern Total
Norway

SOr-Norge
utenam
Oslo,
Bergen, 

Nord-
Trondheim Norge
Southern NorthernNorway Norwayoutside
Oslo,
Bergen,
Trondheim

Means of financing

Kroner
1 069 1 361	 1 027 1 086 872 957 738

36 42	 43 20 108 164 18

111 72	 72 210 47 58 29
367 368	 316 484 229 206 266

1 855 2 662	 1 262 2 996 420 118 898

2 793 3 167	 2 567 3 210 2 639 2 465 2 914
123 130	 91 194 108 58 187

93 183	 63 136 37 60
239 494	 196 269 112 53 206
159 33	 199 103 10 25

1 360 1 682	 1 283 1 449 3 639 3 736 3 485

111 22	 168 6 48 31 •	 74
240 69	 313 121 20 8 38

70 57 119 3 1 5
2 3	 2

198 133	 215 177 2 4

8 826 10 421	 7 876 10 579 8 294 7 918 8 882

Percentage of total financing

12,1 13,1	 13,0 10,3 10,5 12,1 8,3

0,4 0,4	 0,5 0,2 1,3 2,1 0,2

1,3 0,7	 0,9 2,0 0,6 0,7 0,3
4,2 3,5	 4,0 4,6 2,8 2,6 3,0

21,0 25,5	 16,0 28,3 5,1 1,5 10,1

31,6 30,4	 32,6 30,3 31,8 31,1 32,8
1,4 1,2	 1,2 1,8 1,3 0,7 2,1
1,1 1,8	 0,8 1,3 0,4 0,8 -

2,7 4,7	 2,5 2,5 1,4 0,7 2,3
1,8 0,3	 2,5 1,0 0,1 - 0,3

15,4 16,1	 16,3 13,7 43,9 47,2 39,2

1,3 0,2	 2,1 0,1 0,6 0,4 0,8
2,7 0,7	 4,0 1,1 0,2 0,1 0,4
0,8 -	 0,7 1,1 0,0 - 0,1
0,0 - 	 - - - - -

2,2 1,3	 2,7 17 00 Ol -

100,0 100,0	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

209 60	 79 70 160 75 85

Paid work last summer holiday
Paid work in other holidays this school

year

Paid work during this school year
Savings
Student loan from the State Educational

Loan Fund
Scholarship from the State Educational

Loan Fund
Other scholarships
Bank loan
Loan from parents
Loan from other persons
Financial support (gifts) from parents
Financial support (gifts) from other

persons
Social insurance
Inheritance, prize
Interest, stock dividend
Other means of financing

Total financing

Paid work last summer holiday
Paid work in other holidays this school

year

Paid work during this school year
Savings
Student loan from the State Educational.

Loan Fund
Scholarship from the State Educational

Loan Rind
Other scholarships
Bank loan
Loan from parents
Loan from other persons
Financial support (gifts) from parents
Financial support (gifts) from other

persons
Social, insurance
Inheritance, prize
Interest, stock dividend
Other means of financing

Total financing

Number of respondents 1)

1) 7 persons with unknown financing • are not included in this table.
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Tabell 21. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for hjemmeboende ugifte elever og
studenter i grupper for skoleslag og lmrested etter finansieringsmåte Financing of the
education in the school year 1973/74 for unmarried students living with parents, in groups
for type of school and location of school, by means of financing

Lærerskoler, distriktshOgskoler,

Finansieringsmåte
Means of financing

Universiteter tekniske skoler Teachers'
og hOgskoler training colleges, districtUniversities colleges& technical schools 

Sør-Norge
ellersOslo, Bergen,	 I alt	 Oslo, Bergen, Rest ofTrondheim	 Total Trondheim Southern
Norway 

Kroner

Eget arbeid siste sommerferie Paid work last
summer holiday 	

Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret Paid
work in other holidays this school year 	

Eget arbeid ved siden av skolegangen i dette skole-
året Paid work during this school year 	

Bruk av tidligere oppsparte midler Savings 	
Lån i Statens lånekasse Student loan from the

State Educational Loan Fund 	
Stipend fra Statens lånekasse Scholarship from the

State Educational Loan Find 	
Andre stipend Other scholarships 	
Lån i private banker Bank loan 	
Lån av foreldre Loan from parents 	
Andre private lån Loan from other persons 	
Pengestøtte fra foreldre Financial support (gifts)

from parents 	
PengestOtte fra andre private personer Financial

support (gifts) from other persons 	 ...
Trygdeytelser Social insurance 	
Arv, gevinst Inheritance, prize 	
Renteinntekt, aksjeutbytte Interest, stock dividend
Andre finansieringsmåter Other means of financing .

Total finansiering Total financing . .......... 	

Eget arbeid siste sommerferie 	
Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret ...OW
Eget arbeid ved siden av skolegangen i dette

skoleåret 	
Bruk av tidligere oppsparte midler 	
Lån i Statens lånekasse 	

	

Stipend fra Statens lånekasse .0 ...... . ....... ... 0 0 	

Andre stipend 	
Lån i private banker 	
Lån av foreldre 	
Andre private lån .................... . 	
PengestOtte fra foreldre 	
Pengestøtte fra andre private personer 	
Trygdeytelser 	
Arv, gevinst 	
Renteinntekt, aksjeutbytte 	
Andre finansieringsmåter 	

Total finansiering 	

Tallet på permer som svarte1) Number of
respondents ." 	

1 579 1 562 1 530 1 589

394 175 203 151

1 974 421 473 378
591 577 460 674

4 259 4 523 4 804 4 290

691 764 676 838
45 112 147 83
- 10 21 -

342 33 35 31
- 24 14 33

425 520 680 387

- 54 18 84
159 - - -

16 18 28 10
205 19 10 25

47 100 65	 130

10 726 8 912 9 165 8 702

Prosent av total finansiering
Percentage of total financing

14,7 17,5 16,7 18,3
3,7 2,0 2,2 1,7

18,4 4,7 5,2 4,3
5,5 6,5 5,0 7,7

39,7 50,7 52,4 49,3
6,4 8,6 7,4 9,6
0,4 1,3 1,6 0,9

- 0,1 0,2 -

3,2 0,4 0,4 0,4
- 0,3 0,2 0,4

4,0 5,8 7,4 4,4
- 0,6 0,2 1,0

1,5 - -

0,1 0,2 0,3 0,1
1,9 0,2 0,1 0,3
0,4 1,1  0,7 1,5

100,0 100,0 100,0 100,0

110 141 72 69

1) 5 personer med uoppgitt finansiering er holdt utenfor i denne tabellen.
1) 5 persons with unknown financing are not included in this table.
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Tabell 22. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for gifte elever og studenter i grupper
for skoleslag og lærested, etter finansieringsmåte Financing of the education in the
school year 1973/74 for married students in groups for type of school and location of
school, by means of financing

Finansieringsmåte
Means of financing

Lærerskoler, distriktshOg-
Universiteter skoler og tekniske skoler	 Yrkesskoler
og høgskoler	 Teachers' training cal- 	 Vocational
Universities	 eges, district colleges, 	 schools

technical schools 
Sør-
orgeN

Oslo,
Oslo, Bergen, I alt

B ergen,	
ellers	 Oslo, Bergen,

Trondheim	 Total	 Rest of Trondheim
Trondheim Southern

Norway

Kroner

Eget arbeid siste sommerferie Paid work
last summer holiday 	

Eget arbeid i andre ferier i dette skole-
året Paid work in other holidays this
school year 	

Eget arbeid ved siden av skolegangen i
dette skoleåret Paid work during this
school year 	

Bruk av tidligere oppsparte midler
Savings 	

Lån i Statens lånekasse Student loan from
the State Educational Loan Rind 	

Stipend fra Statens lånekasse Scholarship
from the State Educational Loan Fund 	

Andre stipend Other scholarships 	
Lån i private banker Bank loan .... 	
Lån av foreldre Loan from parents 	
Andre private lån Loan from other persons
Pengestøtte fra foreldre Financial support

(gifts) from parents 	
Betalt av deres ektefelle Financial support

(gifts) from spouse ........ 	
Pengestøtte fra andre private personer

Financial support (gifts) from other persons
Trygdeytelser Social insurance 	
Arv, gevinst Inheritance, prize 	
Renteinntekt, aksjeutbytte Interest, stock

dividend ......... .......................................
Andre finansieringsmåter Other means of

financing 	

Total finansiering Total financing 	

1 360 1 441 1

129 88

2 884 1 075

548 698

6 997 7 801 8

1 873 2 459 2
99 62

490 420
24 159
14 32

177 208

3 749 2 464 2

67 42
175 437

79 235

130130 55

135 807

18 931 18 483 18

1 428	 697

86	 70

1 239	 207

758	 695

7 474	 6 094

2 465	 2 395
70	 217

469	 69
139	 655

16	 214

192	 328

2 302	 1 564

59	 490
430	 1 993
351	 186

45

866	 1 100

18 390	 16 974

468

92

749

580

446

445
47

323
198

62

240

782

9
448

5

73

689

657

Prosent av total finansiering
Percentage of total financing

Eget arbeid siste sommerferie  	 7,2
Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret	 0,7
Eget arbeid ved siden av skolegangen i dette

skoleåret  	 15,2
Bruk av tidligere oppsparte midler  	 2,9
Lån i Statens lånekasse  	 37,0
Stipend fra Statens lånekasse  	 9,9
Andre stipend  	 0,5
Lån i private banker  	 2,6
Lån av foreldre  	 0,1
Andre private lån  	 0,1
Pengestøtte fra foreldre  	 0,9
Betalt av deres ektefelle  	 19,8
Pengestøtte fra andre private personer  	 0,4
Trygdeytelser  	 0,9
Arv, gevinst  	 0,4
Renteinntekt, aksjeutbytte  	 0,7
Andre finansieringsmåter 	 0,7

Total finansiering  	 100,0

Tallet på personer som svarte 1) Number of
respondents 1) 	 .	 147

7,8	 7,9	 7,8	 4,1
0,5	 0,5	 0,5	 0,4

5,8	 4,0	 6,7	 1,2
3,8	 3,1	 4,1	 4,1

42,2	 45,3	 40,6	 35,9
13,3	 13,1	 13,4	 14,1
0,3	 0,3	 0,4	 1,3
2,3	 1,7	 2,6	 0,4
0,9	 1,1	 0,8	 3,9
0,2	 0,3	 0,1	 1,3
1,1	 1,3	 1,0	 1,9

13,3	 14,9	 12,5	 9,2
0,2	 -	 0,3	 2,9
2,4	 2,4	 2,3	 11,7
1,3	 -	 1,9	 1,1
0,3	 0,4	 0,2	 -
4,4	 3,7	 4,7	 6,5

100,0	 100,0	 100,0	 100,0

361	 169	 192	 29

1) 1 person med uoppgitt finansiering er holdt utenfor i denne tabellen.
1), 1 person with unknown financing is not inciuded in this table.
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Tabell 23. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for studenter	-	 •.
	student med og uten barn, i grupper for skoleslag og lærestec 	 ',.sz

	Financing of the education in the school year 1973./74 for s t
	 ,

with and without chiidren, in groups for type of school ay.('
of financing

FinansieringsmAte
Means of financing

Uten ism
0 oh "Z. en

erskoler, is
riktshogskoler og

Oniversiteter 	 tekniske skoler 	 akoir

og hogskoler Teaches' training
UnivPrsities colleges, district

colleges, technical
schools

	4.4.44444444444444444	

Sr-Norge

Trondheim
Oslo, Bergen, 

Oslo, 	 ellers

	

Bergen, 	 Rest of' 	 .
	Trondheim Souther'? 	 Tro66heir.

Oslo, Bergen, ,
Trondheim

N9rwa
Krer

Eget arbeid siste somnerferie
Paid work last summer holiday 	 1 391
	

1 419 	 1 157
Eget arbeid i andre ferier i dette

skoleåret Paid work in other
holidays this school year .. . . .. 	 140
	

104
Eget arbeid ved siden av skole-

gangen i dette skoleåret Paid
work during this school year  	 4 274
	

279
Bruk av tidligere oppsparte midler

Savings  	 137	 385	 800

Lån i Statens lånekasse Student
loan from the State Educational
Loan Fund e. ....... ........ 	 6 628

	
8 324

Stipend fra Statens lånekasse
Scholarship from the State
Educational Loan Fund 	 ....... . 	 311

	
2 740

Andre stipend Other scholarships 	 246 	 ,A

Lån i private banker Bank loan 	 57
	

04'1
Lån av foreldre Loan from parents 	 20
Andre private lån Loan from other

persons 400040440. ...... 0 ....... 40
	 57

Penges tette fra foreldre Financial
support (gifts) from parents  	 586

Betalt av deres ektefelle Financial
support (gifts) from spouse  	757

	
915

PengestOtte fra andre private
personer Financial support (gifts)
from other persons 	 163
	

186
Trygdeytelser Social insurance ...
Arv, gevinst Inheritance, prize 	 1
Renteinntekt, aksjeutbytte Interest,

stock dividend 	 .....  	 188
	

52 	 .179

Andre finansieringsmåter Other
means of financing ......  	 160

Total finansiering Total financing 	 17 117
	

1.!1. 885

1 6;° 118 1 225

434 26 ,5 027

2 0 ,38 :W O 350

i

2 z-02 3 210

15

116 900

J76

/50

60

389 461 254

103

16 601 16 756

- 24



69

Tabell 23 (forts.). Finansiering av utdanningen skoleåret 1973/74 for studenter som er gift med elev
eller student med og uten barn, i grupper for skoleslag og lærested, etter
finansieringsmåte Financing of the education in the school year 1973/74 for
students married to students with and without children, in groups for type of
school and location of school, by means of financing

Finansieringsmåte

Universiteter
og hOgskoler

Oslo, Bergen,
Trondheim

Oslo, Bergen,
Trondheim

Uten barn
Lærerskoler, 1st-

riktshOgskoler og
tekniske skoler

Oslo, Sør-Norge
Bergen,

ellers
Trondheim

Lærerskoler, dist-
riktshOgskoler og

tekniske skoler
Oslo,

SOT-Norge
Bergen,	

ellers
Trondheim

Ett eller flere barn

Universiteter
og hOgskoler

Prosent av total finansiering
Percentage of total financing

Eget arbeid siste sommerferie 8,1 8,9 8,4 9,8 6,1 7,3
Eget arbeid i andre ferier i dette

skoleåret	 0104.0004000*. OOOOO 	 O 0,8 0,7
Eget arbeid ved siden av skole-

gangen i dette skoleåret 	 25,0 1,8 1,4 2,6 1,4 12,1
Bruk av tidligere oppsparte midler 0,8 2,4 5,8 12,3 2,7 2,1
Lån i Statens lånekasse 	 38,7 52,4 50,3 49,1 55,3 48,1
Stipend fra Statens lånekasse . 13,5 17,2 20,8 14,8 17,1 19,2

stipend	 ..	 OOOOOO 0000e11411440Andre
Lån i private b anker	 .......

1,4
0,3

0,2
6,6

0,6
1,6

0,6
2,1

0,1
0,6

0,1
5,4

Lån	 av	 foreldre	 ..... 04.800000611. 0,1 1,2 1,0 0,5 0,5 0,9
Andre private lån .......... 0,3 0,9
Pengestøtte fra foreldre 	 3,4 0,4 0,5 0,2 1,0
Betalt av deres ektefelle 	 4,4 5,8 1,8 5,1 12,6 1,5
Pengestøtte fra andre private

personer 	 1,0 1,3 0,4
Trygdeytelser	 41.004004.0000000SW 2,3 2,5 1,5
Arv, gevinst 	 0,00,0 0,6
Renteinntekt, aksjeutbytte 	 1,1 0,3 1,3

.. ... 0,9Andre finansieringsmåter 0,9 2,2 5,2 06

Total finansiering 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 , 0

Tallet på personer som svarte
1)

Number of respondentsl) 	 35 27 29 19 17 20

1) Se note 1, tabell 22.
1) See note 1, table 22.

Tabell 24. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for studenter som er gift med andre enn
elev eller student med og uten barn i grupper for skoleslag og lærested, etter
finansieringsmåte Financing of the education in the school year 1973/74 for students
married to non-students with and without children in groups for type of school and
location of school, by means of financing

Uten barn
	

Ett eller flere barn
NO children	 One child or more

Lærerskoler, dist-	 Lærerskoler, dist-
riktshOgskoler og	 riktshOgskoler og

Finansieringgmåte
Means of financing

Universiteter tekniske skoler Universiteter tekniske skoler
Teachers' training og høgskoler Teachers' training
colleges, district Universities colleges, district
colleges, technical colleges, technical

schools	 schools
Sør-Norge	 Sør-Norge

Oslo,	 ellers	 Oslo,	 ellers
Oslo, Bergen,

Bergen, Rest of Trondheim
	Bergen, Rest of

Trondheim Southern	 Trondheim Southern
Norwa	 Norwa

og hOgskoler
Universities

Oslo, Bergen,
Trondheim

Kroner

105

48

415

623

055

Eget arbeid siste sommerferie
Paid work last summer holiday 	

Eget arbeid i andre ferier i dette
skoleåret Paid work in other
holidays this school year 	

Eget arbeid ved siden av skole-
gangen i dette skoleåret Paid
work during this school year 	

Bruk av tidligere oppsparte midler
Savings 	

Lån i Statens lånekasse Student
loan from the State Educational
Loan Fund   

1 351 1 349 1

198 98

1 088 1 088

512 851

5 601 6 918 7

1 249 1 640 1 823

112 104 168

4 322 805 2 048

304 493 947

7 967 9 083 7 838
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Idt)Ç7!L	 eres.). Finansiering ay utdanningen i skoleåret 1973/74 for studenter som er gift med
eHer student med og uten barn i grupper for skoleslag og lære-

etter finansipringsmåte „!7,1 rane.f.ng 	 r:he education in the school year
:;1T eer -studente witk and without children in

and	 77,co7.., by means of financing

Uten bal . n 	 Ett eller flere barn
Lærerskoler, ::t 	Lærerskoler, dist-

Universiteter
ri_k:hOgskoler (,g. 	 , 	 , 	 riktshOgskoler og- og tloskoier
tek,:iis 	 skoler 	 tekniske skoler

( sa, 	 Oslo,
,a,.. 	 L,,en. , 	 Sør-Norge Oslo, Bergen, 	 Sør-Norge

- .ergea,
Tnaaero 	 e 	

Bergen,
llers 	 Trondheim 	 ellers

ondh7 im 	 Trondheim..

Kroner

ijniveteter

•

Sipend f.T71 State,T1 Vineagge

Andre atipene
Lan i private. eeexe - :;e7 	 .„
Lan av foreldre
Andre private lån Loa frorr other
persons 4,44,044.40444,0444.40404.4*

Pengestøtte fra foreldre Financial
support 	 from parents

Betalt av Dere: ektefelle FinanciaL
support (gifts) from spouse ......

Pengestøtte fra andre private
personer 1.:, r,anciai support (g-i:fts)
from other nersons 040********** 4

Trygdeytelser Social insurance ....
Arv, gevinst Inheritance, prize .
Renteinntekt, aksjeutbytte

.TrIterest,	 • 	 d7',vide7,7,747:
Andre finansieings'Ater

Pi( 	r j 	i ..„..4.„...-

77:2 	 2 ()77 	i 832 	 2 627	 2 440
br,	35	 24 	 46 	 108

	Ha 	 1 049 	 204 	 401
	,

	 367 	 !„.3 	 8 	 118 	 160

122
	

59

	

76 	 160 	 35 	 349 	 309

'384 	 f;77	 288 	 3 482 	 2 492

	73
	

20 	 58

41 	 360
	

867 	 957

	214
	

3 	 968 	 52
	

9 	 65

L
	 27 	 26

	1327 	1 066

i5 45')
	

21 261 	 20 906

1!, 17, osent av tota1 finar,sierfng
ronag f total, ,f7nancin-,

Eget arbeid siste 	rrferi
Eget arbeid 	 1hferier

skolefiret .4... .....***4444 4. 4, 4 4t

Eget arbeid ved siden av skole
gangen i dette skoleåret
	

7,a
Bru.!,,, av till ger  oppsparte midler
LAn i Statens lånekasse 	 ise

ipend fra Statens lånekasse
Andre stipend .......... 	 44.4 44 	 rj,

Lån i private banker
Lån av foreldre ........
Andre private lån	 44*

Pengestøtte fra foreldre 	****04
Betalt av deres ektefelle .,.. * ,44, 4** 	 '29,0
Pengestøtte fra andre private

personer 	 7 , 1
Trygdeytelser
Arv, gevinst
Renteinntekt, aksjeutbytte .„.,....„
Andre finansieringsmåter .. 	 0.2

,

	0,5 	 0,

	18,1 	 3,8 	 9,8

	

2,3 	 4,5
	i t, 	 42,7 	 37,5

	

- 7	 12,4 	 11,7

	

0,1 	 0,2 	 0,5
	4 	 1,0 	 1,9

	

0,6 	 0,8
0,3

	

1,6 	 1,5

	

24.),3 	 16,4 	 11,9

0,3
4,6
0,3

0,1 	 0,1 	 0,1
4 	 09 	 6,2 	 5,1

0,1
4,1

Total finansierin 	 ........ 4, 44 '4*
	 100,CJ
	

1 0 0 , 	 100 (
	

100,0 	 100,0

Tallet på
	

rr»r sr.,T;:. svarte
	ji

	
76
	

81
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Tabell 25. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for borteboende ugifte elever og
studenter i grupper for skoleslag og kjOnn, etter finansieringsmåte Financing of the
education in the school year 1973/74 for unmarried students not living with parents, in
groups for type of school and sex, by means of financing

Finansieringsmåte
Means of financing

Lærerskoler,
distriktshOg-

skoler, tekniske
Universiteter	 skoler Teach-	 Yrkesskoler
og hOgskoler	 ers' training	 Vocational
Universities	 colleges, dist-	 schools

riet colleges,
technical
schools

Gymnas
Secondary
schools,

upper stage

Kvinner
Females

Menn
Males

641 1 186

118 90

61 25

210 255

287 609

2 533 2 774
112 101

- 88
70 173

23

3 863 3 316

34 66
8 35
1 4

- -

4

7 942 8 745

8,1 13,6

1,5 1,0

0,8 0,3
2,6 2,9
3,6 7,0

31,9 31,7
1,4 1,2

- 1,0
0,9 2,0

- 0,3
48,6 37,9

0,3 0,4 0,8
2,5 0,1 0,4
0,6 - -

- -
2,0 0,1 0,1

Kvinner Menn Kvinner
Females Males Females

Menn
Males

Tanner
Females

Menn
Males

Kroner

Eget arbeid siste sommerferie Paid
work last summer holiday  
	

1 221	 1 328	 579	 1 313	 743	 1 203
Eget arbeid i andre ferier i dette

skoleåret Paid work in other
holidays this school year ... 	 320 	 167 	 16 	 119 	 62 	 25

Eget arbeid ved siden av skolegangen
i dette skoleåret Paid work dur-
ing this school year  	 1 088 1 239	 103	 148	 36	 143

Bruk av tidligere oppsparte midler
Savings  	 447	 349	 1 225	 497	 359	 370

Lån i Statens lånekasse Student
loan from the State Educational
Loan Fund  	 5 607 8 065 9 613	 7 140 1 402 2 057

Stipend fra Statens lånekasse
Scholarships from the State
Educational Loan Fund  	 1 950 2 364 2 862	 2 721 2 789 2 790

Andre stipend Other scholarships  	25	 • 11	 24	 77	 196	 90
Lån i private banker Bank loan  	108	 128	 170	 205	 82	 98
Lån av foreldre Loan from parents  	576	 236	 129	 246	 73	 310
Andre private lån Loan from other

persons  	 -	 35	 -	 32	 317	 92
PengestOtte fra foreldre Financial

support (gifts) from parents  	 641	 271	 435	 590 1 740 1 195
Pengestøtte fra andre private

personer Financial support
(gifts) from other persons  	 39	 46	 -	 65	 304	 28

Trygdeytelser Social insurance ...  	 512	 22	 4	 20	 275	 223
Arv, gevinst Inheritance, prize ..  	 -	 122	 6	 65	 108	 54
Renteinntekt, aksjeutbytte

Interest, stock dividend . . ...  	 -	 47	 7	 4	 -	 2
Andre finansieringsmåter Other
means of financing  	 245	 68	 59	 261	 257	 173

	

Total finansiering Total financing 12 779 14 498 15 232 	 13 503 8 743 8 853

Prosent av total finansiering
Percentage of total financing

Eget arbeid siste sommerferie  	 9,6	 9,2	 3,8	 9,7	 8,5	 13,6
Eget arbeid i andre ferier i dette

skoleåret  	 2,5	 1,2	 0,1	 0,9	 0,7 	 • 0,3
Eget arbeid ved siden av skolegangen

i dette skoleåret  	 8,5	 8,5	 0,7	 1,1	 0,4	 1,6
Bruk av tidligere oppsparte midler  	 3,5	 2,4	 8,0	 3,7	 4,1 	 4,2
Lån i Statens lånekasse  	 43,9	 55,6	 63,1	 52,9	 16,0	 23,2
Stipend fra Statens lånekasse  	 15,3	 16,3 	 18,8	 20,2	 31,9 	 31,5
Andre stipend  	 0,2	 0,1	 0,2	 0,6	 2,2	 1,0
Lån i private banker  	 0,8	 0,9	 1,1	 1,5 	 0,9 	 1,1
Lån av foreldre  	 4,5	 1,6	 0,8	 1,8	 0,8	 3,5
Andre private lån  	 -	 0,2	 -	 0,2	 3,6	 1,0
PengestOtte fra foreldre  	 5,0	 1,9	 2,9	 4,4	 19,9	 13,5
Pengestøtte fra andre private

personer  	 0,3	 0,3	 -	 0,5	 3,5
Trygdeytelser  	 4,0	 0,1	 -	 0,1	 3,1
Arv, gevinst  	 -	 0,8	 0,5	 1,2
Renteinntekt, aksjeutbytte  	 -	 0,3 	 - 	 - 	 -
Andre finansieringsmåter  	 1,9	 0,5	 0,4	 1,9	 2t9
Total finansiering  	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0

Tallet på personer som sNartel)
Number of respondents 1)  	43	 154 71	 158	 69	 140	 88	 67

1) Se note 1, tabell 20.
1) See note 1, table 20.
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Tabell 26. Finansiering ay utdanningen i skoleåret 1973/74 for hjemmeboende ugifte elever og
studenter i grupper for skoleslag og kjønn, etter finansieringsmåte Financing of the
education in the school year 1973/74 for unmarried students living with parents, in
groups for type of school and sex,by means of financing

Finansieringsmåte
Means of financing

Lærerskoler, dist-
riktshOgskoler,

Universiteter	 tekniske skoler
og hOgskoler	 Teachers' training
Universities	 colleges, district

colleges, technical
schools 

Kvinner	 Menn	 Kvinner	 Menn
Females	 Males	 Females	 Males

Kroner

Eget arbeid siste sommerferie Paid work last summer
holiday 	

Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret Paid work
in other holidays this school year 	

Eget arbeid ved siden av skolegangen i dette skoleåret
Paid work during this school year 	

Bruk av tidligere oppsparte midler Savings 	
Lån i Statens lånekasse Student loan from the State

Educational Loan Fund 	
Stipend fra Statens lånekasse Scholarship from the

State Educational Loan Raid 	
Andre stipend Other scholarships 	
Lån i private banker Bank loan 	
Lån av foreldre Loan from parents 	
Andre private lån Loan from other persons 	
PengestOtte fra foreldre Financial support (gifts)

from parents 	
Pengestotte fra andre private personer Financial

support (gifts) from other persons 	
Trygdeytelser Social. insurance 	
Arv, gevinst Inheritance, prize 	

	Renteinntekt, aksjeutbytte Interest, stock dividend .. 	
	Andre finansieringsmåter Other means of financing .... 	

Total finansiering Total financing 

1 055 1 756 1 458 1 579

438 377 127 185

488 2 479 133 500
753 535 566 576

4 367 4 219 4 189 4 607

643 702 591 791
71 37 106 112
- - - 12

89 428 - 41
- - - 31

137 522 1 119 345

- - 99 40
368 88 - -

- 21 14 19
578 77 13 19

- 63 - 128

8 987 11 304 8 415 8 985

Prosent av total finansiering
Percentage of total financing

Eget arbeid siste sommerferie 	
Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret 	
Eget arbeid ved siden av skolegangen i dette skoleåret
Bruk av tidligere oppsparte midler 	
Lån i Statens lånekasse 	
Stipend fra Statens lånekasse 	
Andre stipend 	
Lån i private banker 	
Lån av foreldre 	
Andre private lån 	
Pengestøtte fra foreldre 	
PengestOtte fra andre private personer 	
Trygdeytelser 	
Arv, gevinst 	
Renteinntekt, aksjeutbytte 	
Andre finansieringsmåter 	

Total finansiering 	

Tallet på personer som svarte 1)
Number of respondents 1)

11,7 15,5 17,3 17,6
4,9 3,3 1,5 2,1
5,4 21,9 1,6 5,6
8,4 4,7 6,7 6,4

48,6 37,3 49,8 51,3
7,2 6,2 7,0 8,8
0,8 0,3 1,3 1,2

- - - 0,1
1,0 3,8 - 0,5

- - - 0,3
1,5 4,6 13,3 3,8

- - 1,2 0,4
4,1 0,8 - -

- 0,2 0,2 0,2
6,4 0,7 0,2 0,2

- 0,6 - 1,4

100,0 100,0 100,0 100,0

28 82 32 109

1) Se note 1, tabell 21.
1) See note 1, table 21.
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Tabell 27. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for gifte elever og studenter i grupper
for skoleslag og kjOnn, etter finansieringsmåte Financing of the education in the
school year 1973/74 for' married students, in groups for type of school and sex, by means
of financing

Finansieringsmåte
Means of financing

Universiteter
og hogskoler
Universities

Lærerskoler, dist-
riktshOgskoler,

tekniske skoler
Teachers' training
colleges, district

colleges, technical

•

schools
Kvinner
Females

Menn
Males

Kvinner
Females

Menn
Males

Kroner

952 1 486 505 1 765

66 148 4 116

614 3 592 68 1 437
178 662 384 806

5 407 7 489 7 149 7 987

1 587 1 956 2 302 2 441
223 60 14 73
243 566 408 421

43 19 52 197
57 42

228 160 100 243

4 463 3 525 2 124 2 574

157 39 35 43
392 106 156 517
331 1 90 287
261 89 1 71
154 129 45 1 085

15 356 20 027 13 437 20 105

Eget arbeid siste sommerferie Paid work last summer
holiday 	

Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret Paid work
in other holidays this school year 	

Eget arbeid ved siden av skolegangen i dette skoleåret
Paid work during this school year 	

Bruk av tidligere oppsparte midler Savings 	
Lan i Statens lånekasse Student loan from the State

Educational Loan Fund 	
Stipend fra Statens lånekasse Scholarship from the

State Educational Loan Fund 	
Andre stipend Other scholarships 	
Lån i private banker Bank loan 	
Lån av foreldre Loan from parents 	
Andre private lån Loan from other persons 	
Pengestøtte fra foreldre Financial support (gifts)
from parents 000 OOOOOOOOO 000000 OOOOOOOOOOOO 0000000000

Betalt av deres ektefelle Financial support (gifts)
from spouse 	

PengestOtte fra andre private personer Financial
support (gifts) from other persons 	

Trygdeytelser Social insurance 	
Arv, gevinst Inheritance, prize 	
Renteinntekt, aksjeutbytte Interest, stock dividend 	
Andre finansieringsmåter Other means of financing 	

Total finansiering Total financing

Prosent av total finansiering
Percentage of total financing

Eget arbeid siste sommerferie 	 6,2 7,4 3,8 8,8
Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret 	 0,4 0,7 0,6
Eget arbeid ved siden av skolegangen i dette skoleåret 4,0 17,9 0,5 7,1
Bruk av tidligere oppsparte midler	 OOOOO . ....... 	 1,2 3,3 2,9 4,0
Lån i Statens lånekasse 	 35,2 37,4 53,2 39,7
Stipend fra Statens lånekasse 	 10,3 9,8 17,1 12,1
Andre	 stipend	 OOOOOOOOOOOOOO ........ OOOOOOOOOOOOO 00000 1,5 0,3 0,1 0,4
Lån i private banker 	 1,6 2,8 3,0 2,1
Lån av foreldre 	 0,3 0,1 0,4 1,0
Andre private lån 	 0,4 0,2
Pengestotte fra foreldre 	 1,5 0,8 0,7 1,2
Betalt av deres ektefelle 	 29,1 17,6 15,8 12,8
PengestOtte fra andre private personer 	 1,0 0,2 0,3 0,2
Trygdeytelser 	 2,6 0,5 1,2 2,6
Arv, gevinst 	 2,2 0,7 1,4
Renteinntekt, aksjeutbytte 	 1,7 0,4 0,4
Andre finansieringsmåter 	 l t0 0,6 0,3 5,4

Total finansiering 	 100,0 100,0 100,0 100,0

Tallet på personer som svarte 1) Number of respondents 1)
35 112 101 260

1) Se note 1, tabell 22.
1) See note 1, table 22.
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Tabell 28. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for borteboende ugifte elever og studenter
i grupper for skoleslag og alder, etter finansieringsmåte

Finansieringsmåte

Lærerskoler, distrikts-
høgskoler, tekniske sko-
ler Teachers' training
colleges, district coll-
eges, technical schools 

20-23	 24-29	 18-19	 20-23	 24-29
år	 år	 år	 år	 år

ears 	 ears 	 ears 	 ears 	 ears 	• ears

Universiteter
og hOgskoler
Universities

18-19
år

Kroner

Eget arbeid siste sommerferie 	 1 255	 1 453	 1 174	 992	 1 478
Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret 209	 169	 56	 73	 182
Eget arbeid ved siden av skolegangen i dette

skoleåret 	 444	 3 086	 -	 171	 52
Bruk av tidligere oppsparte midler 	 413	 206	 317	 786	 750
Lån i Statens lånekasse    8 086	 6 901	 6 032	 8 465	 6 617
Stipend fra Statens lånekasse 	 2 465	 1 827	 3 217	 2 810	 2 161
Andre stipend 	 19	 4	 45	 73	 9
Lån i private banker 	 128	 133	 32	 190	 353
Lån av foreldre 	 303	 334	 173	 246	 45
Andre private lån 	 22	 48	 -	 29
PengestOtte fra foreldre 	 220	 433	 924	 411	 901
PengestOtte fra andre private personer 	 40	 50	 116	 41	 -
Trygdeytelser 	 171	 _	 -	 20	 -
Arv, gevinst   106	 99	 7	 61	 3
Renteinntekt, aksjeutbytte 	 45	 27	 2	 4	 9
Andre finansieringsmåter 	 153	 1	 -	 29	 1 240

Total finansiering 	 14 079	 14 771	 12 095	 14 401	 13 800

Prosent av total finansiering

Eget arbeid siste sommerferie    8,9	 9,8	 9,7	 6,9	 10,7
Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret 	 1,5	 1,1	 0,5	 0,5	 1,3
Eget arbeid ved siden av skolegangen i dette

skoleåret    3,2	 20,9	 -	 1,2	 0,4
Bruk av tidligere oppsparte midler 	 2,9	 1,4	 2,6	 5,5	 5,4
Lån i Statens lånekasse 	 57,4	 46,7	 49,9	 58,8	 48,0
Stipend fra Statens lånekasse 	 17,5	 12,4	 26,6	 19,5	 15,7
Andre stipend    0,1	 -	 0,4	 0,5	 0,1
Lån i private banker 	 0,9	 0,9	 0,3	 1,3	 2,6
Lån av foreldre 	 2,2	 2,3	 1,4	 1,7	 0,3
Andre private lån 	 0,2	 0,3	 -	 0,2	 -
PengestOtte fra foreldre 	 1,6	 2,9	 7,6	 2,9	 6,5
PengestOtte fra andre private personer 	 0,3	 0,3	 1,0	 0,3	 -
Trygdeytelser 	 1,2	 -	 0,1
Arv, gevinst 	 0,8	 0,7	 0,1	 0,4	 -
Renteinntekt, aksjeutbytte 	 0,3	 0,2	 -	 0,1
Andre finansieringsmåter 	 : 1 1	 -	 -	 0 2	 9 0L.---------2-

Total finansiering 	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

Tallet på personer som svarte
1)  	 7 139	 51	 27	 169	 33

1) Se note 1, tabell 20.
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Financing of the education in the school year 1973/74 for unmarried students not living with parents,
in groups for type of school and age, by means of financing

Yrkesskoler 	 Gymnas
Vocational	 Secondary schools,

schools	 upper stage

BM 15-17 18-19 20-29
år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år

years	 years	 years 	 ears	 ears	 ears

Kroner

684
29

5
297
477

2 939
100

-
299

7
1 630

36
16
5_

393

6 917

Percentage of total financing

	9,9	 11,9 	 14,7 	 9,0 	 10,3

	

0,4 	 - 	 0,9 	 0,7 	 1,5

0,1
4,3
6,9

42,5
1,4

-
4,3
0,1

23,6
0,5
0,2
0,1

-
5 , 7-------

1,7

0,5

100,0

82

Means of financing

Paid work last summer holiday
Paid work in other holidays this school year

Paid work during this school year
Savings
Student loan from the State Educational Loan Fund
Scholarship from the State Educational Loan Fund
Other scholarships
Bank loan
Loan from parents
Loan from other persons
Financial support (gifts) from parents
Financial support (gifts) from other persons
Social insurance
Inheritance, prize
Interest, stock dividend
Other means of financing

Total financing

Paid work last summer holiday
Paid work in other holidays this school year

Paid work during this school year
Savings
Student loan from the State Educational Loan Fund
Scholarship from the State Educational Loan Fund
Other scholarships
Bank loan
Loan from parents
Loan from other persons
Financial support (gifts) from parents
Financial support (gifts) from other persons
Social insurance
Inheritance, prize
Interest, stock dividend
Other means of financing

Total financing

Number of respondents ."

1 095 1 708 650 940
3 102 48 139

264 58 41 63
184 787 165 284 :

2 349 3 585 85 639 :
2 847 2 427 2 365 2 792

178 71 168 45
17 382 - -

166 247 59 176
231 318 20 -

1 688 337 3 544 3 936
3 416 52 44

158 769 9 34
4 293 3 1
3 _

- -

44 90 5 - .

9 234 11 590 7 214 9 093

2,9
2,0

25,4
30,8
1,9
0,2
1,8
2,5

18,3
-

_

0,5
6,8

30,9
20,9
0,6
3,3
2,1
2,7
2,9
3,6
6,6
2,5

-
0 8-P

0,6
2,3
1,2

32,8
2,3

-
0,8
0,3

49,1
0,7
0,1

-
-

0 1

0,7
3,1
7,0

30,7
0,5

-
1,9

-
43,3
0,5
0,4

-
-
-

100,0

74

100,0

53

100,0

76

100,0

65 14

1) See note 1, table 20.
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Tabell 29. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for hjemmeboende ugifte elever og
studenter i grupper for skoleslag og alder, etter finansieringsmåte Financin j of the
education in the school year 1973/74 for unmarried students 7 -:ving with parents in
groups for type of school and age, by means of financing

Finansieringsmåte
Means of financing

ærerskoler, distrikts-
Universiteter
	 hOgskoler, tekniske sko-

og hOgskoler
	 ler Teachers' training

Universities	 colleges, district coil-
eges,technical schools 

18-19 	 20-23 	 24-29 	 18-19 	 20-23 	 24-29
år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
ears	 ears	 ears	 ears	 ears	 ear

Kroner

1 537 1 707 1 763 1 450

448 95 96 194

2 000 2 151 197 400
658 521 1 004 428

4 710 4 388 2 920 4 951

674 705 520 837
66 - - 138
- - 37

334 269 50 18
- - 21 24

387 347 815 451

... 30 54
3 749 -
3 64 13 22

229 212 53 4

67 4 152

11 116 11 212 7 519 9 123

Eget arbeid siste sommerferie Paid work last
summer holiday 	

Eget arbeid i andre ferier i dette skolearet
Paid work in other holidays this school year

Eget arbeid ved siden av skolegangen i dette
skoleåret Paid work during this school year

Bruk av tidligere oppsparte midler Savings *0
Lån i Statens lånekasse Student loan from

the State Educational Loan Fund 	
Stipend fra Statens lånekasse Scholarship
from the State Educational Loan FUnd 	

Andre stipend Other scholarships 	
Lån i private banker Bank loan ....... . 	
Lan av foreldre Loan from parents 	
Andre private lån Loan from other persons . .•
PengestOtte fra foreldre Financial support

(gifts) from parents 	
PengestOtte fra andre private personer

Financial support (gifts) from other persons
Trygdeytelser Social insurance
Arv, gevinst Inheritance, prize  
Renteinntekt, aksjeutbytte Interest, stock

dividend 	
Andre finansieringsmåter Other means of

financing 	

Total finansiering Total financing	 ... ..

Prosent av total finansiering
Percentage of total financing

Eget arbeid siste sommerferie 	
Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret
Eget arbeid ved siden av skolegangen i dette

skoleåret
Bruk av tidligere oppsparte midler
Lån i Statens lånekasse 	
Stipend fra Statens lånekasse ..... r. ...... 	
Andre stipend ... .. . .. ... ..... . .$6$ ...... 00000
Lån i private banker 	
Lan av foreldre 	
Andre private lån 	
Pengestøtte fra foreldre 	
PengestOtte fra andre private personer
Trygdeytelser 	
Arv, gevinst 	
Renteinntekt, aksjeutbytte 	
Andre finansieringsmåter 	

Total finansiering 	

Tallet på personer som svarte 1)
Number of

respondents l) 	

13,8 15,2 23,4 15,9
4,0 0,8 1,3 2,1

18,0 19,2 2,6 4,4
5,9 4,6 13,4 4,7

42,4 39,1 38,8 54,3
6,1 6,3 6,9 9,2

: 0,6 - - 1 ,5
- - 0,5 -

: 3,0 2,4 0,7 0,2
: - - 0,3 0,3
.. 3,5 3,1 10,8 4,9
. - - 0,4 0,6 *

6,7 - -
- 0,6 0,2 0,2

: 2,1 1,9 0,7 -
: 0 6 - - 1 	 7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11 76 23 35 93 13

1) Se note 1, tabell 21.
1) See note 1, table 21.
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Tabell 30. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for gifte elever og studenter i grupper
for skoleslag og alder, etter finansieringsmåte Financing of the education in the school
year 1973/74 for married students j in groups for type of school and age, by means of
financing

Lærerskoler, distrikts-
høgskoler, tekniske sko-
ler Teachers' training
colleges, district cal-
_Fs, technical schools 

Finansieringsmåte
Means of financing

Eget arbeid siste sommerferie Paid work last
summer holiday 	

Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret
Paid work in other holidays this school
year 	

Eget arbeid ved siden av skolegangen i dette
skoleåret Paid work during this school
year 	

Bruk av tidligere oppsparte midler Savings 	
Lån i Statens lånekasse Student loan from

the State Educational Loan Fund 	
Stipend fra Statens lånekasse Scholarship

from the State Educational Loan Fund 	
Andre stipend Other scholarships 	
Lån i private banker Bank loan 	
Lån av foreldre Loan from parents 	

	Andre private lån Loan from other persons . 	
Pengestøtte fra foreldre Financial support

(gifts) from parents 	
Betalt av deres ektefelle Financial support

(gifts) from spouse 000000*6 OOOOOOOOOOOO O. $

PengestOtte fra andre private personer
Financial support (gifts) from other
persons OMPOOGO*4000.0064O OOOOO 010.00 	 O

Trygdeytelser Social insurance .....

.......Arv, gevinst Inheritance, prize 004060000000
Renteinntekt, aksjeutbytte Interest, stock

dividend	 OOOOOOO ........ OOOOO ..........

Andre finansieringsmåter Other means of
financing	 OOOOO 06

Total finansiering Total financing

Eget arbeid siste sommerferie ...............
Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret
Eget arbeid ved siden av skolegangen i dette

skoleåret 	
Bruk av tidligere oppsparte midler 	
Lån i Statens lånekasse 	
Stipend fra Statens lånekasse 	
Andre stipend 	
Lån i private banker 	
Lån av foreldre 	
Andre private lån 	
Pengestøtte fra foreldre 	
Betalt av deres ektefelle 	
Pengestøtte fra andre private personer
Trygdeytelser 	
Arv, gevinst 	
Renteinntekt, aksjeutbytte 	
Andre finansieringsmåter 	

Total finansiering

Tallet på pers9ner som svarte 1) Number of
respondents 1 1 	

Universiteter
og hOgskoler
Universities

18-19	 20-23	 24-29	 1 -19	 20-23	 24-29
år	 år	 år	 år	 år	 år

Lears	 Ears	 _ears	 years	 years	 years

Kroner

-	 2 097 1 161 1 392 1 454

-	 161 119	 : 65 112

922 3 407 903 1 275
-	 527 553 666 727

-	 8 796 6 512 7 980 7 533

_	 2 599 1 673 2 552 2 235
-	 46 113 50 66
-	 1 113 323 364 485
-	 87 8 173 140
- 	 - 17 26 37

-	 132 189 194 218

...	 2	 364 4 118 1 905 3 122

-	 80 64 70 7
- 72 202 142 757

101 46 460

-	 9 162 56 48

-	 16 167 307. 1 408

19 021 18 889 16 891 20 084

Prosent av total finansiering
Percentage of total financing

-	 11,0 6,1	 : 8,2 7,2
-	 0,8 0,6	 : 0,4 0,6

-	 4,8 18,0 5,3 6,3
-	 2,8 2,9 3,9 3,6
-	 46,2 34,5 47,2 37,5
-	 13,7 8,9 15,1 11,1
-	 0,2 0,6 0,3 0,3
-	 5,8 1,7 2,2 2,4
-	 0,5 - 1,0 0,7
- 	 - 0,1 0,2 0,2
-	 0,7 1,0 1,2 1,1
-	 12,4 21,8 11,3 15,5
-	 0,4 0,3 0,4 -

-	 0,4 1,1 0,8 3,8
- 	 - 0,5 0,3 2,3
_	 0,0 0,9 0,3 0,2
-	 0,1 0,9 1,8 7,0

-	 100,0 100,0 100,0 100,0

_	 31 116	 1 194 166

1) Se note 1, tabell 22.
1) See note 1, table 22.
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label]. 31. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for borteboende ugifte elever og studenter i grup-
per for skoleslag og fars yrke, etter finansieringsmåte

Universiteter og hOgskoler
Universities 

Lærerskoler, 'istri ts Ogs o er, te nis e
skoler Teachers' training colleges, district

colleges, technical schools      

Finansieringsmåte

Fars yrke Father's occupation
Teknisk, 	 Jord- Indu- Trans- 	 Teknisk, 	 Jora- Indu-viten-	 bruk,	 port-	 viten-	 bruk,
skapelig, 	 skog- stri-
	 stri-,

Kon-	 bygg,	
service- Annet human-

fiske

) arbeid,	 skapelig, Kon- skog- bygg,
tor- anlegg, 	 tor- bruk, anlegg,

human-	 bruk,
istisk 	 fiske 	 arbeid Other istiskog 	 og gruvearbeid, 	 Far- gruve

mers,
Workers occu- arbeid,	 Far-han-	 han-	 Crafts-admini-	 Crafts- in trans-pat- admini -

-	 dels -

mers,	
fish- men,dels	 men,strasjon	 fish-	 port	 ion strasjon

beid ermen, produc-beid ermen, produc- and som- or	 Pliofes- 
ar-

Profes- 
ar-

hunt- tionsional i 	hunt- tion eco- sional,
tech-	 Cler-	 process	

logg-

muni- 	Cler-	 processers,	 cation nomi- tech-	 ers,ical occu-	
work-nical,	 logg-	 cany nicaZ,	 icalwork-

and	 ers,	 and	 ers,admini-	 ers	 pations, in- admi,ni-	 erssales	 miners,	 sales	 miners,strative'	 and	 service, act- strative,	 andwor- rela-kers	 men and	 crinrIrI
wor-executive	 rela- quarry-

and re-	 and man-
sports ive executive kers ted

relatedted relayedwor-	 creation	 agerial	 wor- workersworkers kers	 workers	 workers	 kers

Fars rke

and man-
agerial
workers

rams-
port-
arbeid,
service- Annet
arbeid Other
Workers occu-
in trans-pat-
port	 ion
and com- or
muni-	 eco-
cation nomi-
occu-	 cally
pations, in-
service, act-
sports ive
and re-
creation
workers

Eget arbeid siste
sommerferie 	

Eget arbeid i
andre ferier i
dette skoleåret

1 211

202

1 195

225

1 128

273

1 978

207

1 114

10

1

Kroner

079

275

596

43

997

113

1 681

167

908

61

1 277

98

1 332

Eget arbeid ved
siden av skole-
gangen i dette
skoleåret  1 379 410 771 2 384 791 307 178 126 - 88 416 182

Bruk av tidligere
oppsparte midler 370 234 145 600 693 180 1 094 602 878 732 427 503

Lån i Statens
lånekasse 	 7 582 7 235 7 740 6 856 9 082 7 522 6 776 7 565 6 895 6 887 7 560 6 265

Stipend fra
Statens lane-
kasse 	 2 212 2 364 2 585 2 132 2 507 2 419 2 595 2 961 2 965 2 853 2 793 2 071

Andre stipend - 17 24 30 - 24 73 13 45 16 47 426
Lån i private

banker 	 OSSIDOO*00 213 53 205 260 74 78 446 129 197 489
Lån av foreldre . . 89 282 161 635 479 319 264 196 165 310 73 135
Andre private

....... ......lån 2 - 158 - 12 101 - - 36

PengestOtte fra
foreldre 	 534 473 66 20 532 407 1 337 526 242 505 326 182

Pengestotte fra
andre private
personer .. .... 54 105 32 - 12 40 11 91 103

Trygdeytelser 	 . .. . - - - - - 200 8 79
Arv, gevinst 	 - 5 - 396 239 - 45 189 26
Renteinntekt,

aksjeutbytte 27 41 78 8 69 40 21 1 10
Andre finansi-

eringsmåter 29 153 130 - 61 40 49 2599

Total finansier-
ing @wows. 13 904 12 739 13 185 15 609 15 589 13 072 13 074 13 271 L3944 12 667 13 224 14 220
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Financing of the education in the school year 1973/74 for unmarried students not living with parents,
in groups for type of school and father's occupation s by means of financing

Yrkesskoler
	

Gymnas
Vocational schools 	 Secondary schools, upper stage

Fars yrke

Kon-
tor-
og
han-
dels-
ar-
beid
Cler-
ical
and
sales
wor-
kers

Fars yrke
- Indu-

stri,

han-	 Crafts-

beid
Kon-	 bygg,
tor-	 anlegg,
og	 gruve

dels-	 men,
ar-	 produc-

Cler-	
tion

ical	 work-
and	 ers,

bruk,
skog-
bruk,
fiske
Far-
mers,
fish-
ermen,
hunt-
ers,
logg-
ers
and
rela-
ted
wor-
kers

process

sales 	 miners,
wor- 	 quarry-
kers 	 men and

related
workers

Teknisk,
viten-
skapelig,
human-
istisk
arbeid,
admini-
strasjon
Profes-
sional,
tech-
nical,
admini-
strative,
executive
and man-
agerial
workers

Jord-
bruk,
skog-
bruk,
fiske
Far-
mers,
fish-
ermen,
hunt-
ers,
logg-
ers
and
rela-
ted
wor-
kers

Indu-
stri,
bygg,
anlegg,
gruve
Crafts-
men,
produc-
tion
process
work-
ers,
miners,
quarry-
men and
related
workers

Trans-
port-	 viten-
arbeid,	 skapelig,
service- Annet human-
arbeid Other istisk
Workers occu- arbeid,
in trans- pat- admini-
port ion strasjon
and corn- or 	 Profes-
muni- 	 eco- sional,
cation nomi- tech-
occu- 	 cally nical,
pations, in- admini-
service, act- strative,
sports ive executive
and re- 	 and man-
creation 	 agerial
workers 	 workers

Trans-
port-
arbeid,
service- Annet
arbeid Other
Workers occu-
in trans- pat- Means of
port	 ion financing
and corn- or
muni-	 eco-
cation nomi-
occu- cally
pations, in-
service, act-
sports ive
and re-
creation
workers

Kroner

895 1 012 1 059 900 515 702 810 1 195 722 :

- 44 11 13 62 56 205 165 4

- 227 3 20 29 - 157 41 -

236 113 323 1 319 170 167 313 246 117

1 997 1 500 2 084 1 443 482 702 197 365 582

2 284 2 986 2 796 2 469 2 232 2 343 2 870 2 621 2 769
197 168 82 84 7 127 189 85 105

- 126 155 - - 197 - - -
377 234 319 34 138 - 194 106 186

- 16 432 - - - - - 59

1 160 1 299 1 375 2 021 4 516 3 488 3 448 3 157 4 077

- 38 64 - - - 96 64 19 •.
163 92 280 165 - 9 - 7 .... :

- 1 12 - - 8 - - 2

_
- 3 _ _

-
_ _

-

355 477 58 51 - 13 - - -

7 664 8 333 9 056 8 519 8 151 7 812 8 479 8 052 8 642

Paid work last
summer holiday

Paid work in other
holidays this
school year

Paid work
during this
school
year

Savings
Student loan from

the State Educe-
tional Loan Fund

Scholarship from
the State Educa-
tional Loan
Fund

Other scholarships

Bank loan
Loan from parents
Loan from other

persons
Financial support

(gifts) fr om
parents

Financial support
(gifts) from
other persons

Social insurance
Inheritance, prize
Interest, stock

dividend
Other means of
financing

Total
financing



80

Tabell 31 (forts.). Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for bortei;oende ugifte elever og
studenter i grupper for skoleslag og fars yrke, etter finansieringsmåte

Universiteter og
høgskoler

Fars yrke

Lærerskoler, distriktshOgskoler,
tekniske skoler

Fars yrke

Finansieringsmåte

Tek-
nisk,
viten-
skape- Kon-
lig, 	 tor- Jord-
human- og bruk,
istisk han- skog-
ar- dels- bruk,
beid, 	 ar- 	 fiske
ad- 	 beid
mini-
stra-
s on

Trans-
Indu- port-
stri, ar-
bygg, beid,
an- 	ser
legg, vice-
gruve ar-

beid

Tek-
nisk,
viten-
skape-

tor- Jord-
human- og 	 bruk,

Annet istisk han- skog-
ar- 	 dels- bruk,
beid, 	 ar- 	 fiske
ad- 	 beid
mini-
stra-
s on

Trans-
Indu- port-
stri, ar-
bygg, beid,
an- 	 ser-
legg, vice-
gruve ar-

beid

Annet

Eget arbeid siste

Prosent av total finansiering

sommerferie 	 .. . .. . 8 7 9,4 8,6 12,7 7,1 8 , 3 4,6 7,5 12,1 7,2 9,7 9,4
Eget arbeid i

andre ferier i
dette skoleåret .. . 1,5 1,8 2,1 1,3 0,1 2,1 0,3 0,9 1,2 0,5 0,7 -

Eget arbeid ved
siden av skole-
gangen i dette
skoleåret  9,9 3,2 5,9 15,3 5,1 2,3 1,4 1,0 - 0,7 3,1 1,3

Bruk av tidligere
oppsparte midler . . 2,7 1,8 1,1 3,8 4,4 1,4 8,4 4,5 6,3 5,8 3,2 3,5

Lån i Statens
lånekasse 	 . ...... 54,5 56,8 58,7 43,9 58,3 57,6 51,8 57,0 49,4 54,4 57,2 44,1

Stipend fra
Statens lane-
kasse 	 15,9 18,6 19,6 13,7 16,1 18,5 19,8 22,3 21,3 22,5 21,1 14,6

Andre stipend 	 - 0,1 0,2 0,2 - 0,2 0,6 0,1 0,3 0,1 0,4 3,0
Lån 	 i private
banker 	 1,5 - 0,4 1,3 - 2,0 0,6 0,6 3,2 1,0 1,5 3,4

Lån av foreldre 0,6 2,2 1,2 4,1 3,1 2,4 2,0 1,5 1,2 2,4 0,6 1,0
Andre private

lån 	 - - - 1,0 - - 0,1 - 0,7 - - 0,3

Pengestøtte fra
foreldre 	 3,8 3,7 0,5 0,1 3,4 3,1 10,2 4,0 1,7 4,0 2,5 1,3

Pengestøtte fra
andre private
personer .. . . .. ..  0,4 0,8 0,2 - 0,1 0,3 0,1 - 0,7 0,8 -

Trygdeytelser 	 ...•••• - - - - 1,5 - 0,1 0,6 - -
Arv, gevinst 	 . .. . . 	 - - 2,5 1,5 - - 0,3 1,4 0,2 - -
Renteinntekt,

aksjeutbytte 	 0,2 0,3 0,6 - 0,4 0,3 0,2 - - - 0,1 -
Andre finansi-

eringsmåter 	 . .. ... . 0 2 1 2 10 - 0 4 - 0,3 - 0,4 - 182_

Total finansier-
ing 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tallet på personer
som svarte 1 ) 	 49 39 28 28 24 18 35 39 35 60 27 17

1) Se note 1, tabell 20.
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Financing of the education in the school year 1973/74 for unmarried students not living with parents,
in groups fortype of school and father's occupation, by means of financing

Yrkesskoler

Fars yrke
Tek-

Gymnas

Fars yrke
Tek-

nisk,
viten-
skape- Kon-
lig, 	 tor- Jord-
human- og bruk,
istisk han- skog-
ar- dels- bruk,
beid, 	 ar- 	 fiske
ad- 	 beid
mini-
stra-
s'on

Trans-
Indu- port-
stri, ar-
bygg, beid,
an- ser-
legg, vice-
gruve ar-

beid

nisk,
viten-
skape- Kon-
lig, 	 tor- Jord-
human- og 	 bruk,

Annet istisk han- skog-
ar- 	 dels- bruk,
beid, 	 ar- 	 fiske
ad- 	 beid
mini-
stra-
s • on

Trans-
Indu- port-
stri, ar- Means of
bygg, beid,

Annet 
financing

an- 	 ser-
legg, vice-
gruve ar-

beid

Percentage of total financing

11,7

-

3,1

26,1

29,8
2,6

-
4,9

-

15,1

-
2,1

_

46

12,1

0,5

2,7

1,4

18,0

35,8
2,0

1,5
2,8

0,2

15,6

0,5
1,1

-

57

11,7

0,1

-

3,6

23,0

30,9
0,9

1,7
3,5

4,8

15,2

0,7
3,1
0,1

06

10,6

0,2

0,2

15,5

16,9

29,0
1,0

-
0,4

-

23,7

-
1,9

_

06

.

6,3

0,8

0,4

2,1

5,9

27,4
0,1

-
1,7

-

55,4

-

9,0

0,7

-

2,1

9,0

30,0
1,6

2,5
-

-

44,6

-
0,1
0,1

0 2

12

100,0

21

100,0

52

100,0

70

100,0

25 13

100,0

21

100,0

28

Paid work last
	9,6 	 14,8 	 8,4

	
summer holiday

Paid work in other
holidays this

	2,4 	 2,0
	 school year

Paid work
during this
school

	1,9 	 0,5 	 - 	 year

	3,7 	 3,1 	 1,4
	

Savings
Student loan from

the State Educa-
	2,3 	 4,5 	 6,7

	
tional Loan Fund

Scholarship from
the State Educa-
tional Loan

	33,8	 32,6 	 32,0
	

Fund
	2,2 	 1,1 	 1,2

	
Other scholarships

	- 	 - 	 - 	 Bank loan
	2,3 	 1,3 	 2,2 	 Loan from parents

Loan from other
	- 	 - 	 0,7 	 persons

Financial support
(gifts) from

	40,7 	 39,2	 47,2	 :	 parents
Financial support

(gifts) from
	1,1 	 0,8 	 0,2 	 other persons
	- 	 0,1

	
Social insurance

	-
	 Inheritance, prize

Interest, stock
dividend

Other means of
financing

Total
	100,0 100,0 100,0

	
financing

	33 	 33 	 26 	 7 	 respondents
1)Number of

1) See note 1, table 20.



ord-
bruk,
skog-
bruk,
fiske
Far-
mers,
fish-
ermen,
hunt-
ers,
logg-
ers
and
rela-
ted
wor-
kers

Kon-
tor-
og
han-
dels-
ar-
beid
Cler-
ical
and
sales
wor-
kers
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Tabell 32. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for hjemmeboende ugifte elever og studenter i
grupper for skoleslag og farsyrke, etter finansieringsmåte Financing of the education in the
school year 1973/74 for unmarried students living with parents, in groups for type of school and
father's occupation, by means of financing

Universiteter og hOgskoler
Universities

Lærerskoler, distriktshOgskoler, tekniske
skoler Teachers' training colleges, district
	golleefb technical schools

Fars rke Father's occu ationFars rke Father's occu ation
Jord-	 rans-Indu-bruk,	 port-stri,
skog-	 arbeid,bygg,bruk,	 service- Annet
fiske 

anlegg,
 arbeid Other

Far- gruve
Crafts- Workers occu-

mere, men,	 in trans-pat-
fish-	 port	 ion
ermen,	 and coin- ortionhunt-	 muni-	 eco-processers,	 -work- cation nomi
logg- • 	 occu-	 callyera,ers	 pations, in-sales	 miners,strative,	 and	 service, act-wor-	 quarry-executive	 rela-	 sports ivekers	 men andand man-	 ted	 and re-relatedwor-	 creationworkerskers 	 workers

Teknisk,
viten-
skapelig,
human-
istisk
arbeid,
admini-
strasjon
Profes-
sional,
tech-
nical,
admini-
strative,
executive
and man-
agerial
workers

Indu-
stri,
bygg,
anlegg,
gruve
Crafts-
men,_
produc-
tion
process
work-
ers,
miners,
quarry-
men and
related
workers

Trans-
port-
arbeid,
service- Annet
arbeid Other
Workers occu-
in trans- pat-
port . 	 ion
and cam- or
muni- 	 eco-
cation nomi-
occu- 	 caZZy
pations, in-
service, act-
sports ive
and re-
creation
workers

e nis
viten-
skapelig,
human-	 Kon-

istisk	 tor-

Finansieringsmåte arbeid
'	

og

admini- han-

strasjon
Means of	 dels-

financing	 ar-Props-
sional	 beid,
tech- Cler-

nical, icat
admini- and

agerial
workers

Kroner

Eget arbeid siste
sommerferie
Paid work last
summer holiday 	 1 863

Eget arbeid i
andre ferier i
dette skoleåret
Paid work in
other holidays
this school year 	 331

Eget arbeid ved
siden av skole-
gangen i dette
skoleåret Paid
work during
this school year 1 527

Bruk av tidligere
oppsparte midler
Savings ..... 	 759

Lån i Statens
lånekasse
Student loan
from the State
Educational Loan
Fund  	 3 501

Stipend fra
Statens lane-
kasse Scholar-
ship from the
State Educational
Loan Fund  	 670

Andre stipend
Other scholar-
ships . 	 77

Lån i private
banker Bank
loan 	

Lån av foreldre
Loan from
parents  	154

Andre private lån
Loan from other
persons 	

Pengestøtte fra
foreldre
Financial support
(gifts) from
parents  	 500

1 069 : 1 592 1 751

564 561 64

910 2 598 4 492

426 715 646

5 121 3 506 4 124

650 671 847

144

592 281 305

573 250 353

1 322 1 506 1 718 1 776

210 186 114 210

579 275 312 229

538 234 818 945

3 986 3 601 4 484 4 899

927 548 766 673

118 41 19

48

50 43 37 -

21 9 16

552 1 027 439 366
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Tabell 32 (forts.). Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for hjemmeboende ugifte elever og
studenter i grupper for skoleslag og fars yrke, etter finansieringsmåte Financing of the
education in the school year 1973/74 for unmarried students living with parents, in
groups for type of school and father's occupation, by means of financing

Universiteter og høgskoler Lærerskoler, distriktshOgskoler,
tekniske skoler

Fars yrke Fars yrke
Teknisk,
viten- Kon-

-Finansieringsmåte 	 skapelig tor Jord- Indu- 	 Trans-

human-
, og 	 bruk, stri, 	 port-

istisk

	

han- skog- bygg, 	 arbeid,

arbeid dels- bruk, anlegg, service-,
admini-

	

ar- fiske gruve 	 arbeid
beid

stras"on

Pengestøtte fra
andre private
personer
Financial support
(gifts) from

Teknisk,
viten-
skapelig,
human-Annet
istisk
arbeid,
admini-
	 strasjon 

Kroner

Kon-
tor- Jord- Indu- Trans-
og 	 bruk, stri, 	 port-
han- skog- bygg, 	 arbeid, Annet
dels- bruk, anlegg, service-
ar- fiske gruve arbeid
beid

other persons . le
Trygdeytelser
Social insurance

Arv, gevinst
Inheritance,
prize	 OOOO OO

Renteinntekt,
aksjeutbytte
Interest, stock
dividend . ......

Andre finansierings-
måter 	 Other
means of financing

Total finansiering
Total financing .

Eget arbeid siste
sommerferie 	

Eget arbeid i andre
ferier i dette
skoleåret 	 ..... 	

Eget arbeid ved
siden av skole-
gangen i dette
skoleåret 	

Bruk av tidligere
oppsparte midler

Lån i Statens
lånekasse 	

Stipend fra Statens
lånekasse 	 .... 	

Andre stipend 	
Lån i private

banker 	 .......
Lan av foreldre 	

	

Andre private lån 	  .
Pengestotte fra

foreldre 	 .. .. . .. .
PengestOtte fra

andre private
personer 	 ..... 	

Trygdeytelser
Arv, gevinst
Renteinntekt,

aksjeutbytte	 . SOO
Andre finansierings-

måter 	 • .• .• • • • .• •

Total finansiering.

Tallet på personer
som svarte l )
Number of
respondents

205

37

481

37

372

118

84 	 192

14

11	 16 	 52

87 	 17 	 52 	 12

87 	 220 	 49

10

35

21

8

81

10 142

18,4

3,3

15,1

7,5

34,5

6,6
0,8

1,5
-

4,9

-
2,0
0,4

4,7

04

10 395

10,3

5,4

8,8

4,1

49,3

6,3
-

_

5,7
-

5,5

-
3,6

-

1,

:

•

e,

	10 492	 12 624 	 8 654 	 7 746

Prosent av total finansiering
Percentage of total financing

	15,2	 13,9	 :	 15,3	 19,4

	5,3	 0,5 	 2,4	 2,4

	24,8	 35,6 	 6,7 	 3,6

	

6,8 	 5,1 	 6,2 	 3,0

	

33,4 	 32,7 	 46,1 	 46,5

	

6,4 	 6,7 	 10,7 	 7,1

	

1,4 	 - 	 1,4

	

- 	 - 	 - 	 -

	

2,7 	 2,4 	 0,6 	 0,5

	

- 	 - 	 - 	 0,3

	2,4 	 2,8 	 6,4 	 13,3

	

- 	 1,0	 2,5
0,1

	- 	 0,1	 0,2 	 0,7

	

0,8 	 0,1	 0,6 	 0,2

	

0,8 	 2 5e 	 06 •

8 790

19,5

1,3

3,6

9,3

51,0

8,7
0,5

-
0,4
0,1

5,0

0,1

0,1

04

9 291

19,1

2,5

10,2

5 2 , 7

7,2
0,2

0,5

0,2

3,9

0,2

0,1

0,9

100,0

3535

100,0

27 1

	100,0	 100,0	 100,0 	 100,0

	

16 	 17 	 14 	 40 	 21

:

7

100,0

33

100,0

27 13
1 	 Se note 1 , tabell 21.
1	 See note 1, table 21.
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Tabell 33. Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for gifte elever og studenter i grupper for
4koleslag og fars yrke, etter finansieringsmåte Financing of the education in the school year
1973/74 for married students in groups for type of school and father's occupation, by means of
financing

Universiteter og høgskoler
Universities

Lærerskoler, distriktshOgsko er, tekniske
skoler Teachers' training colleges, district

colleges, technical schools   

Fars yrke Father's occupation 	 Fars yrke Father's occupation 
Teknisk,	 Jord-	 Trans-

viten- bruk, stri	port-	 viten-	 bruk, stri
'	

port-
-

	Teknisk,	 Jord- Indu-

skapelig-	

Indu- Trans-

,	 arbeid,skog-	 arbeid,	 skapelig,	 skog
human-	 , 

bygg,	bruk,
istisk	

service- Annet human-	
Kon- bygg,Kon-

bruk	 anlegg, service- Annet
tor- fiske anlegg,

	

arbeid Other istisk	
tor-

fiske 	 arbeid Other
og	 gruve	 og	 gruve

Finansieringsmåte arbeid,	 Far- 	 Workers occu- arbeid,	 Far- 	 Workers occu-
adm 	 in trans-ini- han-	 Crafts- 	 han- 	 Crafts- in trans- pat-dels- mers, 	 pat- admini-	 mers,Means of	 men, 	 men,

financing	 ar-	 p	
dels-

ar- fish- 	 ionstrasjon	 fish- roduc- port 	 ion strasjon
Profes- 	 ermen, 	 Profes- beid	

produc- port

sional, 	 hunt-	 eco- sional, 	 hunt- 	
and corn- orbeid	 tion	 and core- or 	 ermen, tion

Cler- 	 process muni- 	Cler-	 process mum - 	

eco-
tech-

occu- 	
ical ers, cation nomi-ical ers, work- cation nomi- tech-

logg- 	 =14 nical3 	 lo 	 occu-gg- work-nical, callyand	 ers,	 and	 ers,admini-	 ers miners,	salespations, in- admini-	 ers	 pations, in-
strative, sales and 	 service, act- strative, and	 miners,

executive 	 rela- 	 wor- rela- 
men and service, act-

kers 	
quarry-wor-
men and sports 'i-vs executive kers

quarry- sports ive
and man-	 ted	 related and re- 	 and man-	 ted related and re-agerial 	 wor- workers 	 workerskers	

creation 	 agerial 	 wor- 	 creation
workers 	 workers 	 workers	 kers 	 workers

Kroner

Eget arbeid siste
sommerferie
Paid work last
summer holiday . 1 418 	 1 535 	 1 446 	 1 277 	 985 	 1 241 	 1 438 	 1 155 	 1 838 	 1 202 1 476

Eget arbeid i
andre ferier i
dette skole-
året Paid
work in other
holidays this
school year 	 259	 55 	 100 	 - 	 195	 208 	 72 	 12 	 49 	 60 	 65

Eget arbeid ved
siden av skole-
gangen i dette
skoleåret Paid
work during
this school
year   1 970 2 516 880 6 399 4 805 452 222 1 123 2 111 1 445 766

Bruk av tidligere
oppsparte midler
Savings  	 582	 181 	 974 	 811 	 120 	 542 	 636 	 985 	 673 	 451 	 1 073

Lån i Statens
lånekasse
Student loan
from the State
Educational Loan
Fund 	  6 807 	 5 986 	 8 773 	 7 542 	 7 836 	 7 922 	 6 991 	 7 631 	 7 768 	 7 760 	 8 411

Stipend fra
Statens lane-
kasse Scholar-
ship from the
State Educational
Loan Fund 	  2 250 	 1 366 	 2 184 	 2 149 	 1 779 	 2 418 	 2 074 	 2 601 	 2 468 	 2 558 	 2 324

Andre stipend
Other scholar-
ships . 	 23 	 224 	 97 	 42 	 173 	 24 	 59 	 21 	 100 	 22 	 99

Lån i private
banker Bank
lean ...... OOO   1 087 172 424 526 200 527 65 - 630 557 420

Lan av foreldre
Loan from
parents ......  	 - 	 - 	 50 	 73 	 20 	 338 	 - 	 - 	 288 	 89 	 50

Andre private lån
Loan from other
persons  	 -	 69 	 - 	 - 	 : 	 - 	 49	 -	 -	 17 	 77 	 27

Pengestøtte fra
foreldre Finan-
cial support
(gifts) from
parents   270 155 100 10 140 294 196 47 306 207 34
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Tabell 33 (forts. . Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for gifte elever og studenter i grupper
for skoleslag og fars yrke, etter finansieringsmåte Financing of the education in the
school year 1973/74 for married students in groups for type of school and father's
occupation, by means of financing

Universiteter og hOgskoler Lærerskoler, distriktshOgskoler,
tekniske skoler 

Fars yrke  Fars rke    
Teknisk,

Kon-
Jord-
bruk,
skog-
bruk,
fiske

viten-
tor-Finansieringsmåte skapelig, 0

human-
han-istisk
dels-arbeid,• • 	 ar-admini-
beid	 strasjon 

Indu- Trans-
stri, 	 port-
bygg, 	 arbeid, Annet
anlegg, service-
gruve arbeid

Teknisk,
Kon-

viten- tor- Jord-
skapelig. Og 	 bruk,
human-

han- skog-
istisk dels- bruk,
arbeid, ar- fiske
admini-

beidstras on

Indu- Trans-
stri, 	 port-
bygg, 	 arbeid, Annet
anlegg, service-
gruve arbeid

Kroner

Betalt av deres
ektefelle
Financial support
(gifts) from
spouse 	 ..... 4 261 4 600 2 934 3 051 3 299 	 2 030 	 2 011 1 914 2 032 3 649 3 161

Pengestøtte fra
andre private
personer
Financial
support (gifts)
from other
persons	 .... 18 34 75 10 180 	 49 79 77 34

Trygdeytelser
Social insurance 193 220 176 200 150	 201 	 671 150 618 217 569

Arv, gevinst
Inheritance,
prize 399 2 	 1 003 32 104

Renteinntekt,
aksjeutbytte
Interest, stock
dividend 394 80 39 8 	 120 	 67 3 11 94

Andre finansier-
ingsmåter 	 Other
means of
financing 	 55 302 355 196 	 743 	 1 355 885 929 186 779

Total finansiering
Total financing 19 587 17 592 18554 22 445 20 088 	 18 161 	 15 857 16 606 19 947 18 618 19 348

Prosent av total finansiering
Percentage of total financing

Eget arbeid siste
sommerferie 	 7,2 8,7 7,8 5,7 4,9 	 6,8 	 9,1 7,0 9,2 6,5 7,6

Eget arbeid i
andre ferier i
dette skoleåret 1,3 0,3 0,5 1,0 	 1,1 	 0,5 0,1 0,2 0,3 0,3

Eget arbeid ved
siden av skole-
gangen i dette
skoleåret 10,1 14,3 4,7 28,5 23,9 	 2,5 	 1,4 6,8 10,6 7,8 4,0

Bruk av tidligere
oppsparte midler 3,0 1,0 5,2 3,6 0,6 	 3,0 	 4,0 5,9 3,4 2,4 5,5

Lån i Statens
lånekasse 	 34,8 34,0 47,3 33,6 39,0 	 43,6 	 44,1 46,0 38,9 41,7 43,5

Stipend fra
Statens lane-
kasse 	 11,5 7,8 11,8 9,6 8,9 	 13,3 	 13,1 15,7 12,4 13,7 12,0

Andre stipend .. 0,1 1,3 0,5 0,2 0,9 	 0,1 	 0,4 0,1 0,5 0,1 0,5
Lån i private

banker 5,5 1,0 2,3 2,3 1,0	 2,9	 0,4 3,2 3,0 2,2
Lån av foreldre 0,3 0,3 0,1 	 1,9 1,4 0,5 0,3
Andre private lån 0,4 0,3 0,1 0,4 0,1
Pengestøtte fra

foreldre 	 1,4 0,9 0,5 0,7 	 1,6 	 1,2 0,3 1,5 1,1 0,2
Betalt av deres

ektefelle 	 21,8 26,1 15,8 13,6 16,4 	 11,2 	 12,7 11,5 10,2 19,6 16,3
Pengestøtte fra

andre private
personer  0,1 0,2 0,4 0,9 	 0,3 0,5 0,4 0,2
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Tabell 33 (forts.). Finansiering av utdanningen i skoleåret 1973/74 for gifte elever og studenter i grupper
for skoleslag og faro yrke, etter finansieringsmåte Financing of the education in the
school year 1973/74 for married students in groups for type of school and father's
occupation, by means of financing

Universiteter og hOgskoler
Lærerskoler, distriktshOgskoler,

tekniske skoler

Fars yrke 	 Fars rke
Teknisk,
viten-

Finansieringsmåte skapelig,
human-
istisk
arbeid,
admini-
strasdon

Kon-
tor- Jord- Indu- Trans-
og 	 bruk, stri, 	 port-
han- skog- bygg, arbeid, Annet
dels- bruk, anlegg, service-
ar- fiske gruve arbeid
beid

Teknisk,
viten-
skapelig,
human-
istisk
arbeid,
admini-
strasjon 

Kon-
tor- Jord- Indu- Trans-
og 	 bruk, stri, 	 port-
han- skog- bygg, arbeid, Annet
dels- bruk, anlegg, service-
ar- fiske gruve arbeid
beid

Prosent av total finansiering

Trygdeytelser . .. •
Arv, gevinst  
Renteinntekt,

aksjeutbytte .. .
Andre finans-

ieringsmåter 	

Total finansiering

Tallet på personer
som svartel)
Number of
respondents1) 

..

1,0 1,3 0,9 0,9 0,7 1,1 4,2 0,9 3,1 1,2 2,9
- 2,3 - - 5,5 - - 0,2 0,6 -

2,0 0,5 0,2 - - 0,7 0,4 0,1• - 0,5

0,3 - 1,6 1,6 1,0 4,1 85iL 5,3 4,7 1,0 4,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

40 29 20 19 14 25 76 55 33 81 62 54

1) Se note 1, tabell 22.
1) See note 1, table 22.



Ikke
yrkes-
aktive,
uoppgitt
Economi-
cally in-
active
persons,
unknown

Tallet
PA
personer
som
svarte
Number of
respond-
ents

Oslo, Bergen, Trond-
Universiteter heim 	  100
og hOgskoler
Universities

27	 23	 14	 19	 13

27	 18	 20	8	 13
Nord-Norge Northern
Norway 	  100

138

14
	

60

87

Tabell 34. Borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og lærested, etter fars yrke.
Prosent Unmarried students not living with parents, in groups for type of school and location of
school, by father's occupation. Percentage

Fars rke Father's occuvation

LærestedSkoleslag
Type of school Location of

school

Teknisk,
viten-
skapelig,
human-
istisk
arbeid,
admini-

I alt strasjon
Total Profes-

sional,
technical,
admini-
strative,
executive,
managerial
workers

Jord-
bruk,Kon-
skog-tor-
bruk,og
fiske

han-
dels- Far-

mers,

beid
ar- fisher-

men,Cler- hunt-
ical ers,
and logg-sales e

rswork-

Indu-
stri,	 Transport-
bygg, og service-
anlegg arbeid
Crafts- Workers
men,	 in trans-
produc- port and
tion	 communi-
process cation
workersj occu-
miners., pations
quarry- service ,
men	 sports and
and	 recreation
related workers
workers

and
era related

workers

Lærerskoler,
distrikts-
høgskoler, 	 Oslo, Bergen, Trond-
tekniske 	 heim 	  100 	 19 	 14 	 21 	 26 	 15
skoler

Sør-Norge ellersTeachers'
i ing	 Rest of Southerntran

colleges,	 Norway    100	 16	 18	 18	 29	 12

district	 Nord-Norge Northern
colleges,	 Norway 	  100	 14	 23	 12	 28	 11
technical
schools

Oslo, Bergen, Trond-
heim 	  100 	 7 	 15 	 26 	 34 	 13

Yrkesskoler 	 Sør-Norge ellers
Vocational	 Rest of Southern
schools	 Norway 	  100	 3	 15	 27	 38	 11

Nord-Norge Northern
Norway .. .. . ........,	 100	 9	 4	 24	 33	 16

Gymnas
Secondary
schools,
upper stage

Sør-Norge utenom
Oslo, Bergen,
Trondheim Southern
Norway outside
Oslo, Bergen,
Trondheim .„..., 	 100	 18	 20	 20	 20	 16

Nord-Norge Northern
Norway 	  100	 13	 16	 25	 25	 17

76

80

74

7
	

83

12
	

74

61

81

14
	

70
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Tabell 35. Hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og lærested, etter fars
yrke. Prosent Unmarried students living with parents,in groups for type of school and
location of school,by father's occupation. Percentage

Kon-
tor-
og
han-
dels-
ar-
beid
Cler-
ical
and
sales
work-
ers

Teknisk,
viten-
skapelig,
human-
istisk
arbeid,
admini-

I alt strasjon
Total Profes-

sional,
technical,
admini-
strative,
executive,
managerial
workers

Fars rke Father's occutation
Jord- indu-
bruk, stri, Transport-
skog- bygg, 	 og service-
bruk, 	 anlegg arbeid
fiske Crafts- Workers
Far- 	men,	 in trans-
mers, produc- port and
fisher- tion	 communi-
men, process cation
hunt- workers,occu-
ers, miners, pations,
logg- auarry- service,
ers	 ner7	 sports and
and	 recreation
related r,-.7,cz t;eci 7,:)or-k&rs
workers workers

Skoleslag 	 Lærested

Type of school Locat
school

ion of

persons,
unknown ents

cany in-

active

Economs-

yrkes-
	aktive, 	 PA

ikke

	.
	 personer

respond-
Number of

Tallet

som
svarte

Oslo, Bergen,
Trondheim	 ...... 100 38 25 1 16

Oslo, Bergen,
Trondheim 	 100 37 22 2 22

Sør-Norge ellers
Rest of Southern
Norway 	 100 24 14 9

Universiteter
og hOgskoler
Universities

Lærerskoler,
distrikts-
hOgskoler,
tekniske
skoler
Teachers'
training
colleges,
district
colleges,
technical
schools

16
	

4
	

113

16
	

73

70

Tabell 36. Gifte elever og studenter i grupper for skoleslag og 1wrested, etter fars yrke. Prosent
Married students in groups for type of school and location cf school, bp father's
occupation. Percentage

Kon-
tor-
og
han-
dels-
ar-
beid
Cler-
ical
and
sales
work-
ers

Teknisk,
viten-
skapelig,
human-
istisk
arbeid,
admini-

I alt strasjon
Total Profts-

sional,
technical,
admini-
strative,
executive,
managerial
workers

Fars yrke Father's
Jord- 	 Indu-
bruk, 	 stri, 	 Transport-
skog- 	 bygg, 	 og service-
bruk, 	 anlegg arbeid
fiske Crafts- Workers
Far- 	 men, 	 in trans-
mere, produc- port and
ssher- tion 	 communi-

men, process cation
hunt- workers,occu-
ers, miners, pations,
logg- quarry- service,
ers	 men	 sports and
and	 and	 recreation
related related workers
workers workers

Ikke
yrkes-
aktive,
uoppgitt
Economi-
cally in-
active
persons,
unknown

Tallet
på
personer
som
svarte
Number of
respond-
ents

Skoleslag 	Lærested

Type of school Location of
school

Universiteter
og hOgskoler
Universities

Oslo, Bergen,
Trondheim 	 100 22 	 16 	 15 	 11 147

Lærerskoler,
distrikts-
hOgskoler,
tekniske
skoler
Teachers'
training
colleges,
district
colleges,
technical
schools

Oslo, Bergen,
Trondheim .......

Sør-Norge ellers
Rest of Southern
Norway  

100	 23

100	 22

15 	 8

17 	 15

26 	 21

17

7	 170

6
	

192



Universiteter og 110g- 
Oslo, Bergen, Trondheim 	 •	 100

skoler Universities Nord-Norge Northern Norway .. 	 100

Oslo, Bergen,
Trondheim OOOOOOO OOO

Ser-Norge ellers Rest of
Southern Norway 	

Nord-Norge
Northern Norway 	

Oslo, Bergen,
Trondheim 	

Ser-Norge ellers Rest of
Southern Norway 	

Nord-Norge
Northern Norway 	

Ser-Norge utenom Oslo, Bergen,
Trondheim Southern Norway
outside Oslo, Bergen, Trond-
heim 	

Nord-Norge
Northern Norway 	

Lærerskoler,
distriktshOgskoler,
tekniske skoler
Teachers' training
colleges, district
colleges, technical
schools

Yrkesskoler
Vocational schools

Gymnas
Secondary schools,
upper stage

100

100

100

100

100

100

100

100
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Tabell 37. Borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og lærested, etter omfang
av arbeid ved siden av skolegangen. Prosent Unmarried students not living with parents,
in groups for type of school and location of school, by extent of paid work. Percentage      

Skoleslag
Type of school

Lærested
Location of school

I alt
Total

Ikke 	 Arbeid ve siden av
arbeid 	 skolegangen, tallet
ved siden på timeverk pr. uke
av skole- Paid work during the
gangen 	 school year, hours
No paid 	 per week 
work 	 6 eller
during	 1-5 flere

Uoppgittthe 	 timer timer Unknownschool 	 hours hours'
ear 	 or more

Tallet
på
personer
som
svarte
Number
of
respond-
ents

77 14 8 1 138'

87 8 5 Q 60

91 1 8 0 74

94 1 1 4 83

93 6 1 0 74

90 3 5 2 61

98 1 1 0 81

93 0 4 3 70

86 7 6 1 76

98 1 1 0 80

Tabell 38. Hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og lærested, etter omfang
av arbeid ved siden av skolegangen. Prosent Unmarried students living with parents, in
groups for type of school and location of school, by extent of paid work. Percentage

Ikke 	 Arbeid ved siden av
arbeid 	 skolegangen, tallet
ved siden på timeverk pr. uke
av skole- Paid work during the

school year, hours
per week 
6 eller

during 	 1-5 flere
the 	 timer timer
school 	 hours hours
ear 	 or more

Skoleslag
	 Lærested

Type of school
	

Location of school
I alt gangen

No paidTotal work

Uoppgitt
Unknown

Tallet
på
personer
SQM

svarte
Number
of
respond-
ents

100 	 86

Universiteter og
hegskoler
Universities

Lærerskoler,
distriktshOgskoler,
tekniske skoler
Teachers' training
colleges, district
colleges, technical
schools

Oslo, Bergen,
Trondheim 	

Oslo, Bergen,
Trondheim 	

Ser-Norge ellers
Rest of Southern
Norway  

9 25 113

11 6 73

9 5 70

100 	 66

100 	 83
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Tabell 39. Gifte elever og studenter i grupper for skoleslag og lærested, etter omfang av arbeid ved
siden av skolegangen. Prosent Married students in groups for type of school and location
of school, by extent of paid work. Percentage

Skoleslag	 Lærested
Type of school	 Location of school

1-5	 6-10
timer timer
hours hours

Ikke
arbeid
ved siden
av skole-

I alt gangen
idTotal No pawork

during
the
school
ear

21 eller
11-20 flere
timer timer
hours hours

or more

Arbeid ved siden av
skolegangen, tallet på

timeverk pr. uke Paid work
during the school year,

hours per week

Uoppgitt
Unknown

Tallet
Pa
personer
som
svarte
Number
of
respond-
ents

Universiteter
og hogskoler
Universities

Lærerskoler,
distriktshOg-
skoler,
tekniske
skoler
Teachers'
training
colleges,
district
colleges,
technical
schools

Oslo, Bergen,
Trondheim  	 100 	 71

Oslo, Bergen,
Trondheim  	 100 	 89

SOr-Norge ellers
Rest of Southern
Norway	 ........

	 100 	 87

7 8 5

3 4 2

3 2 2

7
	

2
	

147

1
	

1
	

170

4
	

2	 192



Oslo, Bergen,
Universiteter	 Trondheim ...
og hOgskoler

Nord-NorgeUniversities

	3,3	 138

	

0,7 	 60

5,0	 113 77 	 4,6 	 70

• •Northern Norwa
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Tabell 40. Gjennomsnittlig tid pr. uke til inntektsgivende arbeid for elever og studenter, i
grupper for skoleslag, larested, ekteskapelig status og bostatus Average number of
hours per week in paid work for students, in groups for type of school, location of
school, marital status and housing situation (living/not living with parents)

••••••.••••••i 
Ugifte  Unmarried
Tallet 	 Tallet 

Gifte
Tallet

Married    
Tallet

PA	 På	 På	 på
personer Hjemme- personer Uten personer Med 	 personer
som
	

boere som 	 barn som 	 barn 	 som
svarte Living svarte No 	 svarte 1 child svarte
Number with 	 Number child- Number or 	 Number
of
	 parents of	 ren 	 of 	 more 	 of •

respond- 	 respond- 	 respond- 	 respond-
ents
	 ents 	 ents 	 ents

Skoleslag
Type of school

Lærested
Location of
school

Borte-
boere
Not
living
with
parents

0••••••••••' 	

Timer pr. uke Hours per week

Sør-Norge ellers
Rest of Southern
Norway ...........

Nord -Norge
Northern Norway 0.

Lærersko ler,
distrikts-
høgskoler,	 Oslo, Bergen,
tekniske	 Trondheim ...
skoler
Teachers'
training
colleges,
district
colleges,
technical
schools

	1,2 	 74	 1,0	 73

83	 1,0	 70

	0,3
	

74

77	1,8	 93

91 	 6,2 	 101

• • • •	 .

Oslo, Bergen,
Trondheim
	

2,6	 61
	

11	 18

Yrkesskoler 	 Sør-Norge ellers
Vocational	 Rest of Southern
schools	 Norway	 0,2	 81

Nord -Norge
Northern Norway	 3,4	 70

Gymnas
Secondary
schools,
upper
stage

Sør-Norge (utenom
3 største byene)
Southern Norway
(outside three
biggest cities)

Nord -Norge
Northern Norway

76

80



Universiteter og
Oslo, Bergen, Trondheim ...hOgskoler

Universities	 Nord-Norge Northern Norway

Lærerskoler,
distrikts-
hOgskoler,
tekniske
skoler
Teachers'
training
colleges,
district
coZZeges,
technical
schooZs

Oslo, Bergen, Trondheim ..

Sr-Norge ellers Rest of
Southern Norway 	

Nord-Norge Northern Norway

Yrkesskoler
Vocational
schools

Gymnas
Secondary
schools,
upper
stage

Oslo, Bergen, Trondheim ...

Ser-Norge ellers Rest of
Southern Norway 	

Nord-Norge Northern Norway

Ser-Norge (utenom Oslo,
Bergen, Trondheim)
Southern Norway, outside
Oslo, Bergen, Trondheim ...

Nord-Norge Northern Norway
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Tabell 41. Borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og lærested, etter bolig-
forhold. Prosent Unmarried students not living with parents, in groups for type
of school and Location of school, by housing situation. Percentage

Skoleslag
Type of school

Lærested
Location of school I alt

Total

Boligforhold Housing situation 
Hybel 	 Leid	 Hos
eller 	 leilig- 	 slekt-
leilig- 	 het 	 ninger,

Hybel het på 	 eller 	 annet
hos
private 

elev/ 	 selv- 	 uopp-
student- 	 eid 	 gitt

Lodgings	 .
hjem	 bolig 	 Within Room	 Rented	 rela-

private or flat	 fiat or tives,home in hall	 self-	 other
of 	 owned	 un-
residence dwelling known 

Tallet
på
personer
som
svarte
Number
of
res-
pondents

100 42 43

100 22 72

100 66 8

100 78 10

100 55 41

100 67 3

100 70 21

100 63 27

100 56 29

100 70 14

1 138

3 60

8 74

5 83

74

17 61

5 81

9 70

12 76

14 80

18

7

3

14

3

13

4

1

3

2



in/elev/stud.
• barn Married
t	 no

C:ft mielevistud.
, L.fl. barn

• -, ied to student,
• child or more ..
Gift m/andre, ingen
barn Married to non-
student, no children

Gift m/andre 1 el .fl.
barn Married tc,

student, one child
ormore ............

Univer-
siteter og
høgsko ler
Univer-
sities

Oslo,
Bergen,
Trond-
heim

Yrkes-	 Oslo,
skoler	 Bergen, Gifte med og uten
Vocational Trond- barn All married ..
schools	 heim

Lærer-
skoler,
distrikts-
høgskoler,
tekniske
skoler
Teachers'
training
colleges,
district
colleges,
technical
schools

Gift nielev/stud.
ingen barn Married
to student, no
children

Gift m/elev/stud.
1 el.fl. barn Married

Oslo,	 to student, one
Bergen, child or more 	
Trond-
heim

Gift m/andre, ingen
barn Married to non-
student, no children

Gift m/andre 1.el.fl.
barn Married to non-
student, one child
ormore	 .. ....

Gift m/elev/stud.
ingen barn Married
to student, no
children 	

Gift m/elev/stud.
1 el.fl. barn
Mrried to student,
one child or more 	

Gift m/andre, ingen
barn Married to non-
student, no children

Gift m/andre 1 el.fl.
barn Married to non-
student, one child
ormore ....... 	

Sør-
Norge
ellers
Rest of
South-
ern
Norway
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Tabell 42. Gifte elever og studenter i grupper for skoleslag, lærested og familieforhold, etter boligforhold.
Prosent Married students in groups for type of school, location of school and family situation,
by housing situation. Percentage

Annet
Other

Hybel
hos
private
eller •
hybel'
på elev/

I alt student-
Total hjem

Lodgings
in
private
home
or in
hall of
residence

Leilig-
het i
boretts-
lag
eller
selv-
eid
bolig
Flat
in
housing
co-oper-
ation or
self-
owned
dwelling

Andel
av
elever
og
studenter
som bor
sammen
med	 •
ekte-
felle
og
event.
barn
Living
with
spouse
and
children

Boligforhold Housing situation	

Lære-
sted

Skoleslag Loca-Type of tionschool	 of

school

Familieforhold
Family
situation

Leilig-
het på
elev/
student-
hjem
Flat in
hall of
residence

Leid
leilig-

het
hos
private
Private
rented
flat

Tallet
på
personer
som
svarte
Number
of
res-
pondents

100 17 9 49 23 2 35 97

100 5 26 42 27 0 19 100

100 7 48 38 42 98

100 2 26 35 31 6 51 98

100 3 6 46 38 7 28 100

100 6 18 47 23 6 17 94

100 2 0 61 27 10 49 96

100 5 49 30 16 76 91

100 21 0 72 0 29 83

100 15 20 50 10 5 20 90

100 1 0 0 68 19 62 84

100 15 4 53 16 12 81 86

100 10 7 34 35 14 29 90



Universiteter 	 Oslo, Bergen, Trondheim
og hOgskoler
Universities	 Nord-Norge Northern

Norway 	

Lærerskoler,
distrikts-
hOgskoler,
tekniske 	 Oslo, Bergen, Trondheim
skoler
Teachers'	 SOr-Norge ellers Rest

training	 of Southern Norway 	

colleges,	 Nord-Norge Northern
district	 Norway 	
colleges,
technical
schools

Oslo, Bergen, Trondheim

Yrkesskoler 	 Sr-Norge ellers Rest
Vocational	 of Southern Norway 	
schools

Nord-Norge Northern
Norway 	

Gymnas
Secondary
schools,
upper
stage

SOr-Norge (utenom Oslo,
Bergen, Trondheim)
Southern Norway (out-
side Oslo, Bergen,
Trondheim) 	

Nord-Norge Northern
Norway 	
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Tabell 43. Borteboende ugifte eleverog studenter i grupper for skoleslag og lærested, etter bolig-
standard. Prosent Unmarried students not living with parents, in groups for type
of school and location of school,by housing standard. Percentage

Hybelen/leiligheten har: The room/flat has: 
Ikke
eget Tallet

Eget 	 kjOkken, 	 Ikke eget
Eget 	 PakjOkken, men eget kjOkken,
kjøkken 	 personer

men ikke bad el. 	 ikke adg.
Skoleslag 	 Lærested 	 I alt og bad eget bad adg.bad 	 bad 	

Uopp- som
gitt svarteType of school	 Location of school	 Total ki	 Own	 Not own	 Not own	 NumberUn-tchen kitchen, kitchen,	 kitchen,

and	 known of
but not own	 no bath-bath-	 res-
own	 bathroom roomroompondentsbathroom or	 privileges

bathroom
privileges 

100 33 16 40 10 1 138

100 13 15 68 2 2 60

100 28 29 23 12 8 72

100 28 16 37 17 2 83

100 13 22 47 15 3 74

100 12 31 31 16 10 61

100 15 16 49 11 9 81

100 9 16 53 10 12 70

100 9 15 44 16 16 76

100 11 15 45 16 13 80
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Tabell 44. Gifte elever og studenter i grupper for skoleslag, lærested og familieforhold, etter bolig-
standard. Prosent Married students in groups for type of school and location of school
and family situation, by housing standard. Percentage

Skoleslag
Type of
school

Lære-
sted
Loca-
tion
of
school

Familieforhold
Family
situation

Hybelen/leiligheten har: The room/flat has: .

Ikke eget
kjøkken, Tallet

Eget 	 men eget 	 Ikke eget 
Eget 	 på

kjøkken, bad el. 	 kjOkken,
kjøkken

men ikke adg. bad 	 ikke adg. 	
personer

I alt 	 eget bad Not own	 bad 	
Uopp- somog bad

Own
Total 	 Own	 kitchen,	 Not own	

gitt svarte
kitchen	 Un- Number
and	

kitchen, own	 kitchen, known of
bath- but not b=7-	 no bath- res-

own	 room pondentsroom bathroom or bath- privileges
room 
riviZe es

Gift m/elev/stud.
ingen barn Married
to student, no
children 	  100 	 68 	 17 	 9 	 0 	 6 	 35

Gift m/elev/stud.
1 el.fl. barnUniver-

Oslo, 	 Married to student,siteter og
hOgskoler 	 Bergen, 

one child or more ..	 100	 69 	 26 	 5 	 0 	 0	 19
Trond-Univer- 	
hem 	

Gift m/andre, ingen
hein 	barn Married to non-

student, no children	 100 	 76 	 21 	 3 	 0 	 0	 42

Gift m/andre, 1 el.fl.
barn Married to non-
student, one child
or more   100 	 80 	 16 	 4 	 0 	 0 	 51

Gift m/elev/stud.
ingen barn Married
to student, no
children 	  100 	 79 	 21 	 0	 0 	 0 	 28

Gift m/elev/stud.
1 el.fl. barn

Oslo,	 Married to student,
Bergen, one child or more 	  100 	 65 	 I/ 	 0 	 6 	 12 	 17
Trond-

Gift m/andre, ingen
heim

barn Married to non-
Lærer- student, no children	 100 	 8 	 61 	 31 	 0 	 0 	 49
skoler,
distrikts- 	 Gift m/andre, 1 el.fl.
hOgskoler, 	 barn Married to non-
tekniske 	 student, one child
skoler 	 or more 	 100 	 62 	 17 	 5 	 0	 16 	 76
Teachers'
training
colleges,	 Gift m/elev/stud.
district	 ingen barn Married to
colleges,	 student, no children. 100 	 48 	 45 	 0 	 0 	 7 	 29
technical

SOr- 	 Gift m/elev/stud.schools
Norge 	 1 el.fl. barn
ellers Married to student,
Rest of one child or more 	  100 	 70 	 20 	 0 	 5 	 5 	 20
South- Gift m/andre, iern 	 ngen

Norway barn Married to non-
student, no children. 100 	 65 	 24 	 5 	 3 	 3 	 62

Gift m/andre, 1 el.fl.
barn Married to non-
student, one child
or more ..... 	  100 	 53 	 31 	 6 	 4 	 6 	 81

Yrkes- 	 Oslo,
skoler 	 Bergen, Gifte med og uten
Vocational Trond- barn All married ... 100 	 69 	 14 	 10 	 0 	 7 	 29
schools 	 heim
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Tabell 45. Borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og lærested, etter daglig
reisetid til skole eller universitet. Prosent Unmarried students not living with
parents, in groups for type of school and location of school, by daily travelling time to
school or university. Percentage

	Daglig reisetid (en vei)	 Tallet
	Daily travelling time 	 på

Skoleslag 	 Lærested
Type of school Location of school

personer
60 min.

Under 	 som
I alteller 	 Uopp-

15 min. 15-29 	 30-44 	 45-59 	 svarte
Total	 mer 	 gitt

Under min.	 min. 	 min. 	 Number
60 	ii15 	minutes minutes minutes minutes known °f

minutes	 or moremore	 ondents

Oslo, Bergen, Trondheim

SOr-Norge ellers Rest
of Southern Norway 	

Nord-Norge Northern
Norway 	

SOr-Norge (utenom Oslo,
Bergen, Trondheim)
Southern Norway (out-
side Oslo, Bergen,
Trondheim) .......

Nord-Norge Northern
Norway 	

24	 43	 22

100	 8	 69	 18

100 	 24 	 44	 20

100	 50	 36	 12

100	 61	 28 	 8

20	 37	 28

100 	 44 	 40 	 6

100 	 41 	 24 	 6

100 	 34 	 44 	 5

6
	

4
	

1	 138

3	 2	 60

4	 4	 4	 74

1 	 1 	 83

3	 74

5	 7	 3	 61

3	 6	 81

3	 4	 22	 76

2
	

3
	

12	 80

Universiteter
og hOgskoler
Universities

Lærerskoler,
distrikts-
hOgskoler,
tekniske
skoler
Teachers'
training
colleges,
district
colleges,
technical
schools

Yrkesskoler
Vocational
schools

Gymnas
Secondary
schools,
upper
stage

Oslo, Bergen, Trondheim 	 100

Nord-Norge Northern
Norway 	

Oslo, Bergen, Trondheim 	 100

SOr-Norge ellers Rest
of Southern Norway ....

Tabell 46. Hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og lærested, etter daglig
reisetid til skole eller universitet. Prosent Unmarried students living with
parents in groups for type of school and location of school, by daily travelling time to school
or university. Percentage

Daglig reisetid (en vei) 	 Tallet
Daily travelling time 

Skoleslag 	 Lærested
Type of school Location of school

personer
60 min.

Under 	 som
I alt 	 eller	 Uopp-

15 min. 15-29 	 30-44 	 45-59	 svarte
Total 	 mer 	 gitt

Under min.	 min. 	 min. 	 Number60 	 Un-
15 	 minutes minutes minutes minutes known of
minutes	 res-

or more ondents

Universiteter
og hOgskoler
	

Oslo, Bergen, Trondheim 	 100 	 7
	

21
	

28
	

22
	

22
	

113
Universities

Lærerskoler,
distrikts-
hOgskoler,
tekniske
skoler
Teachers'
training
colleges,
district
CO lleges,
technical
schools

Oslo, Bergen, Trondheim 	 100

Sr-Norge ellers Rest
of Southern Norway .... 100	 7	 36	 29 18 	 9 70

21 	 38 	 19 	 22 	 73



12 	 25 	 29

36 	 31

31 	 30

4 	 29 	 34

25	 41 	 la

35 	 34 	 10

14 	 7 	 77

20 	 0 	 70

13 	 2 	 77

22 	 0 	 93

4 	 91

11 	 0 	 101

13

17

11

10

97

Tabell 47. Gifte elever og studenter med og uten barn i grupper for skoleslag og lærested, etter dag-
lig reisetid til skple eller upiversitet. Prosent Married students with and without
children in groups for type of school and location of school, by daily travelling time to
school or university. Percent ea

Daglig reisetid (gn vei)
Dail travellins time

Tallet
p h

LærestedSkoleslag
LocationType of school
of school

Tallet
på barn 	 I alt
Number of 	 Total
children

Under
15 min, 15-29 	 30-44
Under min. 	 min.
25 	 minutes minutes
minutes

45-59
min.
minutes

60 min. 	
personer
som

eller Uopp- svarte
mer 	 gitt Number
60 	 Un-
minutes known °fres-
or more ondents

Ingen barn
No children. 100

Oslo, Bergen, Ett eller
Trondheim 	 flere barn

One child
or more .. 	 100

Ingen barn
No children. 100

Oslo, Bergen, Ett eller
Trondheim 	 flere barn •

One child
or more .... 100

100

100

Med og uten
Oslo, Bergen, barn With
Trondheim or without

children ... 100

Universiteter
og høgskoler
Universities

Lmrerskoler,
distrikts-
hOgskoler,
tekniske
skoler
Teachers'
training
colleges,
district
colleges,
technical
schools

Yrkesskoler
Vocational
schools

SOr-Norge
ellers
Rest of
Southern
Norway

Ingen barn
No children.

Ett eller
flere barn
One child
or more

31 	 17
	

10	 32 	3	 29



23,5	 44,7

30,4

• •

14,7

11,2

Lærerskoler, distrikts-
Oslo, Bergen, Trondheim ....hOgskoler, tekniske

skoler Teachers'	 SOr-Norge ellers Rest of
training colleges,	 Southern Norway
district colleges,
technical schools	 Nord-Norge Northern Norway.

34,4	 35,9

21,3	 25,6

• • 	 .

Universiteter og
hOgskoler Universities

Oslo, Bergen, Trondheim

Nord-Norge Northern
Norway ......... ... . ..
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Tabell 48. Gjennomsnittlig daglig reisetid til skole eller universitet i grupper for skoleslag,
lærested, ekteskapelig status, bostatus Mean daily travelling time to school or university
in groups for type of school, location of school, marital status and housing situation
(living/not living with parents)

Skoleslag
Type of school

Lærested
Location of school

Ugifte Unmarried 	Gifte Married 
Borteboere 	 Hjemmeboere 	 Ett eller
Students	 Students	 Uten barn flere barn
not 'living 'living	 No children One child
with parents withioarents	 or more   

Tid i minutter Time in minutes

Universiteter og hg- 	 Oslo, Bergen, Trondheim .... 	 22,4	 40,9
	

30,5	 33,1
skoler Universities	

Nord-Norge Northern Norway.	 22,5	 •

Yrkesskoler
Vocational schools

Gymnas
Secondary schools,
upper stage

Oslo, Bergen, Trondheim ....

Sr-Norge ellers Rest of
Southern Norway 	

	Nord-Norge Northern Norway 	

SOr-Norge (utenom Oslo,
Bergen, :Trondheim) Southern
Norway (outside Oslo, 'Bergen,
Trondheim)  

	Nord-Norge Northern Norway 	

24,4

15,7

17,4

13,1

14,5

• •

• •

. .

• • 	 • 0

• • 	 • •

• •

• •

Tabell 49. Borteboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og lærested etter omfang av
avbrudd i utdanningen. Prosent Unmarried students not living with parents, in groups for
type of school and location of school, by extent of interruptions in the education. Percentage

Har hatt avbrudd som varte Tallet
Har
	 Interruption lasting	 Ph

Skoleslag
Type of school

Lærested
Location of school

ikke 	 personer

I alt hatt
avbru	 -1	

rer Uopp- som
' Total 	 1/2 år 	 gi 	

svarte
tt

tions 

year

ri:Isore

Un-
Nun er

res-

No in-	 år	 mer

pondents  

100	 78	 6	 11
	

4	 1	 138

Lærerskoler, distrikts-
hOgskoler, tekniske
skoler Teachers'
training colleges,
district colleges,
technical schools

1	 60

74

Yrkesskoler
Vocational schools

100	 97	 2

terrup- year

83

Nord-Norge
Northern Norway	 .. .	 •	 .• •
Oslo, Bergen, Trondheim

Sr-Norge ellers 	 Rest
of Southern Norway ....

Nord-Norge 	 Northern
Norway	 .......

SOr-Norge (utenom Oslo,
Bergen, Trondheim)
Southern Norway (out-
side Oslo, Bergen,
Trondheim) 	 .......
Nord-Norge	 Northern
Norway ........... .....

100

100

100

100

100

100

93

95

98

93

100

93

3

3

1

1

1

4

2

1

6

4 1 1

74

61

81

70

76

80

Oslo, Bergen, Trondheim
	

100 	 99 	 1

SOr-Norge ellers Rest
of Southern Norway ....	 100	 100

Gymnas
Secondary schools,
upper stage



Uten barn No
children 	

1 el.fl. barn One
child or more 	

Uten barn No
children 	

1 el.fl. barn One
child or more 	

Uten barn No
children 	

1 el.fl. barn One
child or more 	

Med og uten barn
With or without
children  

Universiteter
og hOgskoler
Universities

Oslo, Bergen,
Trondheim

Lærerskoler,
distriktshOg-
skoler, tek-
	

Oslo, Bergen,
niske skoler 	 Trondheim
Teachers'

district
colleges,

colleges,

schools

training

technical

	 Rest of
Southern
Norway

Sr-Norge
ellers

Yrkesskoler
Vocational
schools

Oslo, Bergen,
Trondheim
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Tabell 50. Hjemmeboende ugifte elever og studenter i grupper for skoleslag og lærested, etter omfang
av avbrudd i utdanningen., Prosent Unmarried students living with parents, in groups
for type of school and location of school, by extent of interruptions in the education.
Percentage

--------751—ETEETOFFaria7Trarte ----1m757--

Har	 Interrution lasting
Ikke	 personer
hatt 	 1-1 1/2 2 

år 	 Uopp- som
1/2 år 	 eller mer gitt 	 svarte
year	 år	 years	 Un-	 Numberyear or more	 known of

res-
ondents

Skoleslag 	 Lmrested
	

I alt
Type of school Location of school

	
Total avbrudd

No
inter-
ruptions

Universiteter
og hOgskoler
	

Oslo, Bergen, Trondheim 	 100 	 72
	

8	 15
	

4
	

113
Universities

Lærersko ler,
distrikts-
hOgskoler,
tekniske
skoler
Teachers'
training
colleges,
district
colleges,
technical
schools

Oslo, Bergen, Trondheim 100 	 96

SOr-Norge ellers Rest
of Southern Norway ....	 100	 96 3

73

70

Tabell 51. Gifte elever og studenter med og uten barn i grupper for kjOnn, skoleslag og lærested,
etter omfang av avbrudd i utdanningen. Prosent Married students with and without children
in groups for sex, type of school and location of school, by extent of interruptions in
the education. Percentage

Har hatt avbrudd som var- Tallet
tei.ri . lcT -piv på

personer
Tallet på
barn
Number of
children

Har
ikke

alt hatt

No 	 - 
1/2 år1 1/2Total avbrudd

inter- Year	 år
Year

ruPtions 

2år som
eller Uopp- svarte
mer gitt Number
years t
or known
more	 pondents

Skoleslag 	
Lærested
LocationType of school 
of school

KVINNER FEMALES

100 13

100 36 32 14 18 22

100 100 0 0 0 31

100 92 0 8 0 25

100 100 0 0 0 24

100 96 0 4 0 22

100 16



gifte elever og studenter med og uten barn i grupper for kjønn, skoleslag og lære-
sted, etter omfang av avbrudd i utdanningen. Prosent Married students with and
without children in groups for sex, type of school and location of school, by
extent of interruptions in the education. Percentage

Tabell 51 (forts.).

Uten barn
Oslo, Bergen,
Trondheim 	 1 el.fl. barn

100	 951 el.fl, barn

Uten barn
Oslo, Bergen,
Trondheim 	 1 el.fl. barn ....

• • •1 el.fl. barn

29Yrkesskoler
Oslo, Bergen,
Trondheim

Med og uten barn 	 100 	 100

100

MENN MALES

Oslo, Bergen, Med og uten barn
Trondheim

15 5 64

4 15 48

0 7 2 46

68

67

1 3 79

13

4 14 4 77

13 14 12 70

77

93

91

101

Yrkesskoler

100 	 77

100 	 73

100 	 91

100 	 91

100 	 97

100	 95

100

Har
ikke
hatt
avbrudd

Har hatt avbrudd som varte

1-1 1/2 2 år
1/2 år 	 g 	 ellerar

mer

i Tallet
Ph
personer
som
svarte

ALLE PERSONER BOTH SEXES

Lærerskoler,
distriktshOg-
skoler,
tekniske
skoler

Oslo, Bergen,
Trondheim

Uten barn

Skoleslag Lærested Tallet på barn 	 1 alt Uopp-
gitt

Universiteter
og hOgskoler

100	 78

100	 61

Lærerskoler,
distriktshOg-
skoler,
tekniske
skoler

Oslo, Bergen,
Trondheim

Sør-Norge
ellers

Uten barn 	 100 	 95

1 el.fl. barn ..., 100 	 91

Uten barn 	  100	 98

Universiteter
og hOgskoler

Uten barn
Sør-Norge
ellers 	 1 el.fl. barn



Oslo, Bergen,
Trondheim

Lærerskoler,
distriktshOg-
skoler, tek-
niske skoler

SOr-Norge ellers

Yrkesskoler
Vocational
schools

Oslo, Bergen,
Trondheim
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Tabell 52. Gifte elever og studenter med barn i grupper for kjønn, skoleslag og lærested, etter
,barnetilsynsordning Married students with children in groups for sex, type of school and
location of school, by child care arrangement

Skoleslag
Type of
school

Lærested
Location
of school

Barnet/barna er om dagen plasserte	 Tallet
Child care arrangement 	p&___ 

Hos personer
dag-Hos	 I dag-

Hjemme	 Andre	 som
Ektefellens	 I alt With beste-	 institu-

mamma	 steder svarte
hovedaktivitet	 Total	 foreldre	 sjoner

mother	 _P	 _.	 Other	 Number
With	 Childor	 sional	 arrange- of
grand-	 care

father	 baby-	 mente ' res-
parents	 centresitter   andents,  

Universiteter
og hOgskoler
Universities

Lærersko ler,
distriktshOg -

skoler, tek-
niske skoler
Teachers'
training
colleges,
district
colleges,
technical
schools

KVINNER FEMALES

Oslo, Bergen,
Trondheim .......

Oslo, Bergen,
Trondheim  	 100	 12

SOr-Norge ellers
Rest of Southern
Norway   100 14

MENN MALES

60	 16
	

25

9 22

...... 0 • 100 	 32 22

Universiteter	 Oslo, Bergen,
og hOgskoler	 Trondheim  	 100	 46	 2	 27	 25

	
48

Lærerskoler,
distriktshOg

-

skoler, tek-
niske skoler

Oslo, Bergen,
Trondheim ..

SOr-Norge ellers

00 ......... . ...... 100	 59	 7	 19	 12

100	 60	 10	 24	 6

68

79 

ALLE PERSONER ALL PERSONS

Universiteter
og hOgskoler

Oslo, Bergen,
Trondheim

Gift med elev/stu-
dent Married to
student  	 100	 37	 42	 21

Gift med andre
Married to non-
student  	 100 	 43 	 2 	 18 	 29 	 8

19

51

Gift med elev/stu-
dent Married to
student  	 100	 18

	
47 	 23 	 6

Gift med andre
Married to non-
student  	 100	 53	 8	 26	 10

Gift med elev/stu-
dent Married to
student  	 100	 20	 75	 5

Gift med andre
Married to non-
student  	 100 	 62 	 9 	 20 	 7

Gifte Married ..	 100	 44
	

17 	 28 	 11

17

76

20

81

18



og hOgskoler
Nord-Norge NorthernUniversities
Norway 	  100 33	 35 	 22 	 2 	 8 	 60
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Tabell 53. Elever og - studenter i grupper for ekteskapeligstatus, bostatus, skoleslag og lærested, etter
vurdering av informasjonsmaterialet fra Statens lånekasse for utdanning. Prosent Students
in groups for marital status, housing situation, type of school and location of school, by
attitude to information materials from the State Educational Loan Fund. Percentage

Synes materialet er: 	 Har aldri
Find the information sett infor-

materiaZ 	 masjons-
materialet

Svært fra Låne- Uopp-
I alt 

bra Svært kassen 	 gitt
eller Ganske

Total	 Dar-
bra bra 	

dår- Have never Un-
	lig lig seen in-	 known

Very Fairly
Poor Very formation

good good poor materials

Ekteskapelig
status, bo-
status og
skoleslag
Marital
status,
housing
situation
and type
of school

Lærested
Location of school

or from the
good Loan Fund

Tallet
Pa
personer
som
svarte
Number
of
res-
pondents

UGIFTE BORTEBOERE UNMARRIED, NOT LIVING
WITH PARENTS

Oslo, Bergen, Trond-
Universiteter 	 heim 	  100 	 32 	 33 	 14 	 3 	 15 	 3 	 138

Lærersko ler,
distriktshOg-
skoler, tek-
niske skoler • 	 Oslo, Bergen, Trondheim 100 	 42 	 35 	 14 	 8 	 1 	 74

Teachers'	 SOr-Norge ellers Rest
training	 of Southern Norway 	 100 43	 33 	 11 	 11 	 2 	 83
colleges,
district	 Nord-Norge Northern

colleges,	 Norway 	  100	 41 	 39 	 10 	 5 	 • 4,	 1 	 74

technical
schools

Oslo, Bergen, Trondheim 100 	 24 	 30 	 16 	 8 	 15 	 7 	 61

$0r-Norge ellers, Rest
Yrkesskoler 	 of Southern Norway 	 100 15	 27 	 10 	 4 	 32 	 12 	 81
Vocational Nord-Norge Northernschools 	 Norway 	  100	 19 	 , 17 	 17 	 11 	 34 	 2 	 70

Gymnas 	 SOr-Norge (utenom Oslo,
Secondary	 Bergen, Trondheim)
schools,	 Southern Norway (out-
upper	 side Oslo, Bergen,
stage	 Trondheim) 	  100	 9 	 30 	 17	 41 	 3 	 76

Nord-Norge Northern
Norway 	  100	 17	 19	 15	 5 	 36. 	 8 	 80

UGIFTE HJEMMEBOERE UNMARRIED, LIVING WITH
PARENTS

Universiteter
og hOgskoler

Oslo, Bergen, Trondheim 100 	 33 	 37 	 16 	 1 	 10 	 3 	 113

Lærerskoler,
distriktshOg- 	 Oslo, Bergen, Trondheim 100 	 40 	 31 	 12 	 - 	 11 	 6 	 73
skoler, tek-

	Sr-Norge ellers 	  100 	 38 	 34 	 13 	 1 	 7 	 7 	 70
niske skoler

GIFTE MARRIED

Universiteter
og hOgskoler

Oslo, Bergen, Trondheim 100 	 33 	 31 	 17 	 2 	 13 	 4 	 147

Lærerskoler,
distriktshOg- 	 Oslo, Bergen, Trondheim 100 35 	 33 	 18 	 3 	 10 	 1 	 170
skoler, tek- 	 Sr-Norge ellers 	  100 32 	 38 	 16 	 3 	 8 	 3 	 192
niske skoler

Yrkesskoler 	 Oslo, Bergen, Trondheim 100 	 35 	 31 	 14 	 7 	 10 	 3 	 29
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Tabell 54. Elever og studenter i grupper for ekteskapelig status, bostatus, skoleslag og lærested,
etter vurdering av hvor lett eller vanskelig det er å få tilgang til Lånekassens infor-
masjonsmateriale Students in groups for marital status, housing situation, type of school
and location of school, by assessment of the accessibility of information from the State
Educational Loan Fund

A få adgang til informasjon
fra Lånekassen er:Ekteskapelig

Accessibility of informationstatus, bo- from the Loan Fund status og 	 Uopp-
Vet ikke,skoleslag 	 Lærested 	 I alt 	 gitthar ikkeMarital status,	 Location of school	 Total	 Noe 	 Svært 	 Un-prOvdhousing	 Lett vanskelig vanskelig 	 knownDo notsituation and	 Easy Rather	 Very know,type of school	 difficult difficult have never
tried

Tallet
pa
personer
som
svarte
Number
of
res-
pondents

UGIFTE BORTEBOERE UNMARRIED,
NOT LIVING WITH PARENTS

Universiteter
og høgskoler
Universities

Oslo, Bergen,
Trondheim  	 100 	 63 	 17	 1	 17	 2	 138

Nord-Norge Northern
Norway  	 100 65	 20	 2	 11	 2	 60

Lærerskoler,
distriktshOg -

Oslo, Bergen,skoler, tek-
Trondheim  	 100 	 72 	 14 	b	 13 	1	 74niske skoler

Teachers'	 Sr-Norge ellers
training	 Rest of Southern
colleges, 	 Norway  	 100 63 	 10 	1	 24 	 2 	 83
district
colleges,	 Nord-Norge Northern

technical	 Norway  	 100 62	 19	 3	 15	 1	 74

schools

Oslo, Bergen,
Trondheim  	 100 	 35 	 26	 3	 28	 8	 61

Yrkesskoler 	 Sr-Norge ellers Rest
Vocational	 of Southern Norway  	100 20	 17	 4	 47	 12	 81
schools	

Nord-Norge Northern
Norway ......... 	 100 	 13	 , 31	 7	 47	 2	 70

Sr-Norge (utenom

upper

Secondary
Gymnas

schools,	
Trondheim)  	 100 26	 18	 3	 50	 3	 76

Oslo, Bergen, Trond-
heim) Southern Norway
(outside Oslo, Bergen,

stage	 Nord-Norge Northern
Norway  	 100 23	 21	 1	 49	 6	 80

UGIFTE HJEMMEBOERE UNMARRIED,
LIVING WITH PARENTS

Universiteter 	 Oslo, Bergen,
og hOgskoler 	 Trondheim  	 100	 69	 16	 0	 12	 3	 113

Lærerskoler,
distriktshOg-
skoler, tek-
niske skoler

Oslo, Bergen,
Trondheim  	 100 	 66	 11	 1	 16	 6	 73

SOr-Norge ellers  	 100 	 59	 16	 0	 21	 4	 70

GIFTE MARRIED

Universiteter 	 Oslo, Bergen,
og hOgskoler 	 Trondheim  	 100 60	 20	 5	 13	 2	 147

Lærerskoler,
distriktsh0g -
skoler, tek-
niske skoler

Oslo, Bergen,
Trondheim  	 100 	 57	 25	 3	 13	 2	 170

SOr-Norge ellers  	 100 	 57	 21	 3
	

17 	 2	 192

Yrkesskoler Oslo, Bergen,
Trondheim  	 100 55 	 21 10 	 14 29



Kjente
månedssatsen
for 1973-74
Knew the
monthly

allotment
for 1973-74

Uopp-
gitt I alt
Un- Total
known

I alt
Total

Kjente
månedssatsen
for 1974-75 Uopp-
Knew the	 gitt
monthly
	

Un-
allotment known

for 1974-75 
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Tabell 55. Elever og studenter som har sOkt om lån eller stipend i Statens lånekasse for utdanning,
som kjente til Lånekassens månedssatser i grupper for ekteskapelig status, bostatus,
skoleslag og lærested. Prosent Percentage of students having applied for loan or
scholarship from the State Educational Loan Fund who knew the monthly allotment stipu-
lated by the Loan Fund, in groups for marital status, housing situation, type of school
and location of school

Ja Yes Nei No Ja Yes Nei No

100 48 49 3 100 48 49 3

100 38 60 2 100 42 55 9

100 40 57 3 100 24 70 6

100 36 60 4 100 23 74 3

100 23 76 1 100 23 74 3

100 7 72 21 100 7 70 23

100 5 67 28 100 6 67 27

100 9 70 21 100 3 83 14

100 5 55 40 100 4 55 41

100 3 62 35 100 3 62 35

100 35 48 17 100 25 58 17

100 23 69 8 100 19 71 10

100 19 74 7 100 17 71 12

100 46 49 5 100 35 60 5

100 39 57 4 100 24 65 11

100 28 64 8 100 15 76 9

100 24 69 7 100 . 14 76 10

Tallet
pa
personer
som
svarte
Number
of
res-
pondents

138

60

74

83

74

61

81

70

76

80

113

73

70

147

170

192

29

Ekteskapelig
status, bostatus
og skoleslag	 Lærested
Marital status,	 Location of school
housing situation
and type of school

UGIFTE BORTEBOERE UNMARRIED,
NOT LIVING WITH PARENTS

Oslo, Bergen,
Trondheim 	

Nord-Norge Northern
Norway

Oslo, Bergen,
Trondheim 	

SOr-Norge ellers
Rest of Southern
Norway  

Nord-Norge Northern
Norway 	

Oslo, Bergen,
Trondheim 	

SOr-Norge ellers Rest
of Southern Norway ...

Nord-Norge Northern
Norway 	

Sr-Norge (utenom
Oslo, Bergen, Trond-
heim) Southern Norway
(outside Oslo, Bergen,
Trondheim) 	

Nord-Norge Northern
Norway 	

Yrkesskoler
Vocational
schools

Gymnas
Secondary
schools,
upper
stage

UGIFTE HJEMMEBOERE UNMARRIED,
LIVING WITH PARENTS

Universiteter
og hOgskoler

Lærerskoler,
distriktshOg-
skoler, tek-
niske skoler

Oslo, Bergen,
Trondheim 	

Oslo, Bergen,
Trondheim 	

SOr-Norge ellers 	

GIFTE MARRIED

Universiteter
og hOgskoler

Lærerskoler,
distriktshOg-
skoler, tek-
niske skoler

Yrkesskoler

Oslo, Bergen,
Trondheim 	

Oslo, Bergen,
Trondheim 	

SOr-Norge ellers 	

Oslo, Bergen,
Trondheim 	

Universiteter
og hOgskoler
Universities

Lærerskoler,
distriktshOg -

skoler, tek-
niske skoler
Teachers'
training
colleges,
district
colleges,
technical
schools
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Tabell 56. Ugifte elever og studenter som kjente månedssatsen for skoleåret 1974/75, i grupper for bo-
status, skoleslag og lærested, etter vurdering av månedssatsen. Prosent Unmarried
students who knew the monthly allotment stipulated for the school year 1974/75 in groups
for housing situation, type of school and location of school, by judgment of this allot-
ment. Percentage

Litt
Til-	 for
strekke-

lavt
lig	 Slight-suffi- 	 ly too
cient low

Tallet
på
personer
som
svarte
Number
of
res-
ondents

Synes beløpet er
Find the monthly allotment

Bostatus og
skoleslag	 Lærested
Housing situation	 Location of school
and type of school

I alt For
Total høyt

Too
high

Alt-
for Andre
lavt svar
Much Other
too answers
low

UGIFTE BORTEBOERE

Universiteter
og hOgskoler
Universities

Lærersko ler,
distriktshOgskoler,
tekniske skoler
Teachers' training
colleges, district
colleges, technical
schools

UGIFTE HJEMMEBOERE

Universiteter
og hOgskoler

Lærerskoler,
distriktshOgskoler,
tekniske skoler

NOT LIVING WITH PARENTS

Oslo, Bergen, Trondheim 100 9

Nord-Norge 	 Northern
Norway 	 100

Oslo, Bergen, Trondheim 100 6

SOr-Norge ellers 	 Rest
of Southern Norway 	 100

Nord-Norge 	 Northern
Norway 	 100

LIVING WITH PARENTS

Oslo, Bergen, Trondheim 100 14

Oslo, Bergen, Trondheim 100 14

SOr-Norge ellers 	 100 33

39
	

40
	

9 	 3
	

66

16	 60	 24
	

25

50	 39	 5	 18

53	 37	 10	 19

35	 35	 24	 6	 17

39	 40	 7	 28

72	 14
	

14

25	 42
	

12

Tabell 57. Gifte elever og studenter som kjente månedssatsen for skoleåret 1974/75, i grupper for
skoleslag og lærested, etter vurdering av månedssatsen. Prosent Married students who
knew the monthly allotment stipulated for the school year 1974/75 in groups for -type
of school and location of school, by judgment of this allotment. Percentage

Synes beløpet er 	 Tallet
Find the monthl allotment	 PA

Skoleslag
Type of school

Lærested
Location of school

Til-
1 alt For

strekke-Total høyt lig
Too Suffi-
high cient

personer
Litt	 Alt-
for	 for Andre Uopp- som

svarte
lavt 	 lavt svar 	gitt NumberSlight- Much Other Un- of
ly too too answers known res-
low	 low ondents

Universiteter
og høgsko ler
	

Oslo, Bergen, Trondheim	 100	 2	 41
	

31 	 24
	

2
	

51
Universities

40Lmrerskoler,
distriktshOgskoler,
tekniske skoler
Teachers' training
colleges, district
colleges, technical
schools

Oslo, Bergen, Trondheim	 100

Sr-Norge ellers Rest
of Southern Norway ....	 100

30 	 30 	 38 	 2

39
	

36
	

18
	

7 28
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Vedlegg	 2
Appendix 2

Statistisk Sentralbyrå
Kontoret for intervjuundersøkelser
Oslo-Dep., OSLO 1
Tlf. 41 38 20, 41 36 60

1 UNDERGITT TAUSHETSPLIKT I
Prosjekt nr. 60

Stratum nr.

IO nr.

Blankettype

Korttype

Kol. 1-3

" 	 4-7
U 	8

9

FORBRUKSUNDERSØKELSE

BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER

Spørreskjema

for ugifte elever og studenter

Opplysningene vil bare bli brukt til statistiske formål

og vil bli behandlet strengt fortrolig.

For Byrået
Etter at De er ferdig med A fylle ut skjemaet, ber
vi Dem notere her hvor lang tid utfyllingen tok: 	  timer, 	  min. 	 1:= Kol. 10-12

RA-8043



NAVN, FØDSELSDATO, ADRESSE M.V.

1. Navn:

2. Fødselsdag og -år:
Kol. 13-18

3. Personnummer (står bl.a. på skattekort,
studiekort e.1.):

Kol. 19-23
4. Hjemstedskommune (dvs. den kommune De

er registrert som fast bosatt i):
b. Hvis Ja, hvor stor

forsinkelse forte av-
bruddet/avbruddene til? 3

35

i år

2 1 	i 1 - li Ar

2 - 2i år

41 	 3 Ar eller mer

Semesteradresse/adresse
under skolegangen: 

For Byrået  

.28

110

2

. Hjemstedsadresse:

11.a. Har De hatt avbrudd i Kol. 34
skolegangen/studiet

Jasom har fort til for-
sinkelser på et halvt
Sr eller mer? 2 Nei

(Vi er her interessert i avbruddi den utdanning De
nå holder på med. Eventuelt opphold mellom den
nødvendige forutdanning og nåværende utdanning regnes
ikke med.)

C. Hva var hovedårsaken til
avbruddet/avbruddene?

Kol.  36

For Byrået 	 i

. Har De barn? (Sett kryss)
	

Ja
	 I 	 I Nei

Kol .29

Antall:

Hosten 1964 eller våren 1965
eller tidligere år

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

eller våren 1973

eller våren 1972

eller varen 1971

eller våren 1970

eller våren 1969

eller våren 1968

eller våren 1967

eller våren 1966

32

Hosten

Hosten

Høsten

Hosten

Hosten

Hosten

Hosten

Høsten

Høsten

Kol. 	33

0 Våren 1974

1 Hosten 1974 eller våren 1975

2 Høsten 1975 eller våren 1976

3 Høsten 1976 eller våren 1977

4 Høsten 1977 eller våren 1978

5 Hosten 1978 eller våren 1979

6 Høsten 1979 eller våren 1980

7 	 Høsten 1980 eller seinere

Hvis Ja, hvor mange barn?

SKOLEGANG/STUDIUM

Utdanning skoleåret 1973/74

8. Navn på skole eller universitet:

2

3
. Nar begynte be ved

denne skole/dette
universitet?
(Sett kryss)

7

8

10. Når regner De med A
være ferdig med utdan-
ningen ved denne skole/
dette universitet?
(Sett kryss)

INNTEKTSGIVENDE ARBEID DETTE SKOLEÅRET
(ikke arbeid i ferier)

Vi er her interessert i gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke 
i skoleåret. Dersom De bare har hatt regelmessig arbeid
en del av skoleåret, regn ut hvor mange timer De har arbeidd
i alt og del på 30 (= totalt antall uker i skoleåret).

H Ja
	Nei

timer
Kol .37-38

OM BOFORHOLD M.V. PA LÆRESTEDET

13. Hvordan bor De nå? (Sett kryss)

Kol. 39-40

01 	 Bor hjemme hos foreldrene ---> GA til spm. 14

02 	  Bor hos andre slektninger 	 Ga til spm. 14

Bor på hybel hos private
03 	 med hel eller delvis kost
	  hos vertskapet 	 Gå til spm. 15

Bor på hybel hos private
uten hel eller delvis kost ---9 GA til spm. 15

Bor på hybel på elev-/
studenthjem med hel
eller delvist
(herunder internat)
	

GA til spm. 15

Bor,på hybel på elev-/
06 	 studenthjem uten hel

eller delvisa
	

-*Gå til spm. 15

(forts.)

Kol.

0

1

4

5

6

12. Har De hatt inntekts-
givende arbeid regel-
messig i hele eller en
del av dette skoleåret?

0-31 	 Hvis Ja, !war ,:'ange
timer har De ari , eidd
i gjennomsnitt pr. uke?

04

05



Kol.
17. Hvis Ja på spørsmål 15

eller 16, har De felles
husholdning med den/dem
De bor sammen med?

Kol. 41

1 	 Ja

2 	 Nei

Har De eget rom?

1

2

3b) Har hybelen/
leiligheten
(Sett kryss):

Eget kjøkken?Egen kjøkkenkrok?

Adgang kjøkken?

Adgang til matlaging
i oppholdsrom?

Ikke adgang til mat-
laging?

RIFT :1773 .

Bor det andre personer på samme rom som Dem?

r--] Ja [--] Nei

Hvis Ja, antall personer (utenom Dem selv):

Kol .i -r2nIS

ri Ja ri Nei

Hvis Ja, antall personer (utenom Dem selv):

46

1 U 	Ja

Nei

km

21. Besvares bare hvis De bor borte fra hjemstedet (dvs. 
hvor De er fast  bosatt ifølge fÖlkeregisteret) under 

Hvor langt er det (antall km) mellom
hjemsted og lærested regnet etter
reiserute med det befordringsmiddel
De vanligvis bruker?

13. (Forts.) Hvordan bor De nå? (Sett kryss)

Kol. 39-40

07 J 	 Bor i leilighet på elev-/
studenthjem 	 --.90å til spm.

Bor i leilighet i boretts-
lag 	 —4 GA til spm. 16

09 	I Bor i leid leilighet
hos private 	 GA til spm. 16

10 	 Bor i selveid bolig 	—Gå til spm. 16

11 	 Bor på pensjonat 	 GA til spm. 15
12	 Andre svar, spesifis6r: 	 GA til spm. 15

Eventuelle merknader:

14. Besvares bare hvis De bor hjemme hos foreldrene eller andre
slektninger 

19. a) Har hybelen/
16 leiligheten

(Sett kryss):

Kol. 49

1 	 Eget bad/dusj?

Adgang bad/dusj?

Ikke adgang bad/dusj?

Bor hos foreldre: GA til spm. 22
Bor hos slektninger: GA til spm.'20

15. Besvares bare hvis De bor på h bel, internat eller ens lonat

Kol. 53

1 	Ja

Nei

16. Besvares bare hvis  De bor i leili het som De selv leier
-01-67-F5T

Bor det andre personer i samme leilighet som Dem?

Evt. merknader:

18. Besvares bare hvis De ikke bor hos foreldre eller andre 
slektninger 

Hvor mange oppholdsrom disponerer De
(alene eller sammen med andre personer
De evt. bor sammen med)? 	 Antall oppholdsrom:_________

g1747:T

20. Besvares bare hvis De bor på_leid hybel/1 leid leillghtt
haLaivate. oaailh.taintr_fiEFEEEILti
a) Har De noen forplik-

telser hos Deres hus- Kai. 	 54
vert (snømåking,
vasking, barnepass
o.1.) 	 i 	 forbindelse
med at De bor der?

b) Hvis Ja, hvor mange
timer bruker De
gjennomsnittlig pr.
uke til 	 disse for-
pliktelsene?

1

2

Ja

Nei

timer

c) Får De pengegodt- Kol. 57

gjørelse for A ut- 1 Ja
fore forpliktelsene? 2 Nei

Eventuelle merknader:

Kol.58 -61

08

Kol. 50

C) Omfatter husleien (Sett kryss):

Kol. 51

1 	 IVask av sengetøy? 	 Ja

2

F 
Nei

Kol. 52

1 ElVask av annet toy?
2 	  Nei

Bruk av telefon?

111
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Kol , 66

b) Hva er Deres fars yrke?
(Dersom Deres far er
død eller pensjonert,
oppgi hans tidligere 	 3
yrke)

Industri, bygge- og an-
leggsarbeid, gruvedrift

0 	
Teknisk, vitenskapelig og
humanistisk arbeid,
	  administrasjon

1 	 Kontor- og handelsarbeid

2 	 Jordbruk, skogbruk, fiske

112
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22. Besvares av alle

Daglig reisetid: Hva er Deres daglige reisetid til
skole/universitet (én vei)? (Gangtid og eventuell
ventetid skal også regnes med)

timer 	 min.

SA FØLGER NOEN SPORSMAL OM DERES FORELDRE

Kol.  65

23a) Lever Deres far?
	 1 	  Ja

2 	 Nei

	 Transportarbeid

Servicearbeid,
	 militært arbeid

Ikke yrkesaktiv

Eventuelle merknader:

Kol. 67

24a) Lever Deres mor?
	 1	 Ja

2 	 Nei

b) Hva er Deres mors yrke?
(Dersom Deres mor er
clod eller pensjonert,
oppgi hennes tidligere
yrke)

5

Eventuelle merknader:

FINANSIERING AV SKOLEGANGEN/STUDIET

25. Vi ber Dem gi en oversikt nedenfor over hvordan De
finansierer Deres utdanning 	 dette 	 skoleå r
(Skoleåret regnes fra den dato undervisningen startet
hosten 1973 til den dato undervisning/eksamen aysluttes
for sommerferien 1974 (jule- og påskeferie medregnet).

For hver inntektskilde skal De bare ta med det
beløpet som faktisk er blitt brukt til & finansiere
forbruket i skoleåret. Har De f.eks. tjent 2 000 kr,
sommeren 1973, brukt 800 kr. av disse i ferien og
1 200 kr. til husleie, mat, klær osv. i skoleåret, skal
De fore opp 1 200 kr. under punkt a) nedenfor. Har De
hatt inntekter som er gått til investering eller
sparing, skal disse ikke tas med.

Finansieringsmåte (netto
beløp, dvs. 	 fratrukket
evt. 	 skatte-/trygdetrekk)

Korttype 20 Kol. 9-10
Kode Be* i kr.
Kol.

1112-
Kol. 	 13-18

a) 	 Eget arbeid siste
sommerferie 01

b) Eget arbeid i andre ferier
i dette skoleåret 02

c) Eget arbeid ved siden av
skolegangen i 	 dette
skoleåret 03

d) 	 Bruk av tidligere opp-
sparte midler 04

e) Lån i 	 Statens Lånekasse 05

tipen e 	ra	 tatens Lane-
kasse (borteboerstipend,
behovsprøvd stipend, grunn-
sti.end 	 e.l. 06

g) Andre stipend 07

h) Lån i 	private banker 08

i) Lån av foreldre 09

j) Andre private lån 10

Pengestøtte fra 	 ore dre
(Dersom Deres foreldre
betaler kost og/eller losji
for Dem direkte til vert-
skapet, tas dette med 11

1) Pengestøtte fra andre
private personer 12

m) Trygdeytelser
(bl.a. 	 barnetrygd)

-

13

n) Arv, gevinst
(tipping o.1.) 14

o) Renteinntekt, aksjeutbytte 15

p) Andre finansieringsmåter,
spesifis8r:

17

Sum 20

4

5

Kol. 68

'Teknisk, vitenskapelig og
0 	humanistisk arbeid,
	  administrasjon

1 	  Kontor- og handelsarbeid

2 	  Jordbruk, skogbruk, fiske

Industri, bygge- og an-
3 	 leggsarbeid, gruvedrift

4 	 Transportarbeid

Servicearbeid,
militært arbeid

7 	  Husmor

6 	 Ikke yrkesaktiv

Evt. merknader:
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r PRIVATE TRANSPORTMIDLER

i••■•••■•••■■ 	

Varer og tjenester

Korttype 

Kjøp siste 12 
måneder. Varens
hele kostnad

ottatt som gave,
arv eller gevinst
siste 12 måneder.
Anslått verdi

Kr.

Eventuelle
merknader

RADIO, TV M.V.

Radioa II II 690arat, ho ttaler

TV-apparat, også reise-TV

Platespjjj

	691	 1111.1111111111sarat

	  693 aill=

Bilradio, 'Co se

Lydbåndopptaker 

Grammofonplater 

Fotoutstyr (fotoapparat, filmopptaker,
fremviser, fremkallerutstyr, slides m.v.)

KasettbAnd, 1 dbAnd

700

•

Leie av bil eller motors kkel
Andre utgitter i or inde se me. egne privat
transportmidler siste 12 måneder (f.eks.
garasjeleie, parkeringsutgifter, men ikke
bensin og olje), spesifis6r utaiftstype
o belø.:

• e me egen•
Moped 
Hva var samlet jøre eng
privat bil (biler) siste
12 måneder?

Kjøp av privat bil (inkl. reg.avgift)

L1121.21nALÇ12_...s_SPoter

649

642

..,■■••••■■•■••■•■■■••■■•••

Forsikrine av ivate biler 660

Motorvo nskatt

Kjøp av vanlii_alIcti__ 	

Verkstedreparasjoner, alle private
transportmidler

658

Reservedeler, tilbehør og vedlikeholds-
utgifter, alle private transportmidler

658

654

654

662

113
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ANSKAFFELSER SOM DE HAR FORETATT SISTE 12 MXNEDER 

26. Her for-es opp kjøp av en del spesifiserte gjenstander og andre utgifter som De har hatt i lc/pet av de siste 12

måneder. Ta også med gjenstander De har mottatt som gave, arv eller gevinst. Kjøp føres i rubrikk 3 og gaver

mottatt etc. i rubrikk 4. Noen av disse kjøpene kan være vanskelig å huske, f.eks. bøker, klær og sko, o.a.

Vi foreslår at De etter hvert går igjennom bokhylla, garderobeskapet osv., og prover A huske hva som er blitt

kjøpt i løpet av de siste 12 måneder.



Jakt- og fiskeutstyr, spesifiser
utgiftstype og beløp:

Reparasjoner av sports- og turutstyr,
S esifis6r ut iftsty e os belo :

HUSHOLDNINGSMASKINER

Kjøleska

Hjemmefr

Elektrisk varmeovn, ikke fastmontert

Elektrisk komf r, koke late
Andre  us o ningsmas mer,
s esifisêr ut iftst se os belo

114
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3 4 
"Wittatt som gave,
ary eller gevinst

.siste 12 måneder .
Eventuelle
merknader 

Varer og tjenester

1-----

Kode

Kjøp siste 12
måneder. 	 Varens
hele kostnad

Kr.
Anslått verdi

Kr.
[ Korttype 300 	 Kol. 	 g:Il Ko1.12-14 Ko1.15-20 K 1.21 -26

Kjøp av film (alle sla) 717

.22tiske artikler (kikkert m.v.) 701

Musikkinstrumenter 697

Radio-, 	 fjerns nslisens 744
eparasjoner av ovennevnte artikler,

s esifisêr ut sift o bele s:

S 0 	 U 	 Y M.V. 	 ports ær- og
sko tas ikke med her, men under rubrikkene
for klær o sko

1- og s lutstyr, s oyter, ro t, ot sa
tennisutstyr, badmintonsett og annet idretts-
utstyr, spesifis6r utgiftstype og be -lop: 

Turutstyr, campingutstyr, f.eks. telt,
ryggsekk, termos osv., spesifis6r utgifts-
ty e o bela.:



Kode

516

516

518

537

520

115

7

4

Varer og tjenester

KorttyWMO K .9-ffi-

MØBLER, TEPPER, MALERIER M.V.

Mottatt som gave,
Kjøp siste 12 	 ary eller gevinst
måneder. Varens 	 siste 12 måneder.
Tiele kostnad	 Anslått verdi

Kr. 	 Kr. 
Ko1.15-20 	 Kol

Eventuelle
merknader

Møbler, alle slag

Golvtepper og Elvløpere

Malerier o 	 rafikk

LAMPER, ELEKTRISK BELYSNINGSUTSTYR

TEKSTILER, UTSTYRSVARER M.V.
ette om atter 	 .a. gar , iner, soveroms-

utstyr, duker, matter. Spesifis6r
utgiftst •e os be (3 :

DEKKETØY, GLASS, KJØKKENREDSKAPER
orse en, steintøy, g ass, spise esti

kokekar og annet kjøkkentøy, spesifis8r
utgiftstype og beløp: 

Don eriklær

KUER

Merl
Frakker (også fÖrverksfrakker), jakker
og vester m.v. av pelsskinn, semsket
skinn og nappa

Frakker, jakker, vester o.l. av
kunstig skinn

Frakker, kapper, parkas o.l.
(av stoff)

Dresser

Jakker, vester

Benklær (lose), shorts

Skjorter, alle slag 

Strømper, stillon9s, sokker

Undertø alle sla.

Leie av klær

Anorakker, skibluser, knickers, skidrakter



•
K
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1 
Kjøp siste 12 
måneder. Varens
hele kostnad

e n n - 14 år og over forts.

4
Mottatt som gave,
ary eller gevinst
siste 12 måneder.
Anslått verdi

Kr,
Ko .

Eventuelle
merknader

Yttertøy av plast og plastbelagt
stoff - regntøy

340

340

Golfjakker, 	 gensere, 	 vester (trikotasje) 362

362

Gymnastikk- og treningsdrakter 	 . 368

Badebusker 367

Votter og vanter av trikotasje 366
uer, nansKer, s jer , s ips og andre

klesartikler, spesifisêr utgiftstype og
beløp: 

Kvinner 	 '14 åro over

Kaper 	 (også 	ió! - verkskåper), 	jakker
og 	 vester o.l. 	 av 	 pelsskinn, 	 semsket
skinn og nappa

373

373

Kåper, jakker, 	 vester o.l. 	 av
kunstig skinn

376

376

_
Kåper, 	 kapper, 	 parkas o.l. 	 (av stoff) 338

338

Drakter, buksedresser 319

Kjoler, 	 alle sla. 303

Skjørt 321

Jakker, 	 lose 	 (stoff) 323

Lange benklær, hot pants 325

Bluser, tunikaer 305

Hatter 381

Strømper, strømpebukser, 	 stillongs,
sokker

345

345

steholdere, hofteholdere 349

ILTilf_r_tol_filfIL 350
,

Mor enkjoler, badekber, soldrakter 307

Nattkjoler . 299

Leie av klær 310

Dongeriklær 327

Anorakker, skibluser, knickers, skidrakter 329

329

KodeVarer og tjenester

Kortt se 300 	0 . 9-
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Varer og tjenester

Korttae 300 Koi. 9-11 

Kvinne r - 14 år os over forts.

Yttertøy av plast og plastbelagt
stoff - regntøy

Golfjakker, gensere, vester (trikotasje)

Badedrakter

Votter og  vanter av trikotasje
Luer, hansker, skjerf, slips og andre
klesartikler, soesifis6r utgiftstype
og beløp: 

4 
ottatt som gave,

ary eller gevinst
siste 12 måneder.
Anslått verdi

Kr. 	
67721-26

Barn 	 under 14 år

Yttertøy av plast og plastbelagt stoff,
regntøy for barn

341

Anorakker, bobledresser, kjeledresser,
skidrakter - barn

330

341

330

Jakker, sutter

Benklær, shorts, sutter

Drakter, buksedresser, uker

Jakker, piker ,..

313

315

320

324

Lange benklær, hot

Kjoler

ants, uker 326

304

Golfjakker, gensere - barn 363

Votter o vanter trikotasje , barn 366

•

An re 	 ær ti gutter og pi er,
spesifis6r klest se os belo

Skjorter, alle slag, barn

Strømper, strømpebukser, stillongs,
sokker, barn

Underte , barn

294

347

347

Bab to 	 359

111.111111111•11.111111111
1111111111k11111111111111111111111

1111.11111111111
11111111111111•1111111111111111111111
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Kode

Kjøp siste 12

,
Nrottatt som gave,
ary eller gevinst
siste 12 måneder. Eventuelle

merknader
Varer og tjenester måneder. 	 Varens

hele kostnad Anslått verdi

Korttype 	 ot 	 ' 	 . 	 . , I 	 .	 .... 	 1 ' 	 . 	 - 	 .
DET FØLGENDE GJELDER ALLE.

TOYER, GARN, SYSAKER

Spesifis6r_type_ og beløp:

SKOTTf, VOKSNE 	 (14 år og over)

411Skisko, sportssko, joggesko

Gummifotto 422

Tofler 	 alle sla. 416
Annet s °tray, 	 spesi 	 iser s otype
. 	 belø.:

SKOTOY, BARN 	 (under 14 Ar)
Seesifis6r skotyse o 	 belø.

REPARASJONER AV SKOTØY (ALLE SLAG) 436

HELSEPLEIE 	 •

Legereoln.er 635

Tannlegeregninger 633

Sykehusopphold, rekreasjonsopphold 638

Medisiner 622

Briller, brilleglass, kontaktlinser 630
Annen medisinsk behandling (rontgen-
behandling m.v.) 640

REISEUTGIFTER MELLOM HJEMSTED OG LERESTED
(gjelder bare elever/studenter som bor borte
fra hjemmet :

Samlede reiseutgifter mellom hjemsted
og lmrested siste 12 måneder (ikke

li

med eget transportmiddel)

FLYTTEUTGIFTER 	 Inventar

BOKER M.V.

Lærebøker 754._ •
Annet undervisnin.smateriell 757

Andre boker

Avis- . tidsskriftabonnement 	 al 
111



•

Kode

.

119

1 1

Kjøp siste 12
måneder  .Varens
hele kostnad

Kr

ottatt som gave,
ary eller gevinst
siste 12 måneder.
Anslått verdi

Kr.

Eventuelle
'merknader

	1JXo1  .21-26

Varer og tjenester

Korttype 310

SKOLEPENGER M.V.

Skolepenger, semesteravgift,
kursavgift, eksamensgebyr

Kontingent, fa forenin er 	 887

Kontin ent

Kontin

olitiske forenin er

er

889

890ent, idrettsforenin

Kontingent, andre forenin er 	 888

)Andre feriereiser l (reise + opphold)

PREMIE TIL _LIVSFORSIKRING 

PREMIE TIL ULYKKESFORSIKRING

832

FORENINGSUTGIFTER

111111111111111111111
111111111111111mEm

111.11111111111
SJAFORSKOLEKURS M.V.

824

Utgifter til sjåførskole 
	

666
Andre kursutgifter Cbridgekurs, danse-
kurs o.l. 	 slesifis8r ut.ift o. belew

1111111111111
FERIEUTGIFTER Isommerferie, ,påskeferie m. v.

Selskapsreise (reise + opphold)

824

PREMIE TIL ANDRE FORSIKRINGER.
Seesifis6r t e o bele.:

RENTER PA BOLIGLAN 

RENTER PA ANDRE LAN

AVDRAG PA BOLIGLAN

AVDRAG PA ANDRE LAN

Ly et
eventuelle barn)

	1111111111111111•1
11111111=11111111.

=11'
111•11'

871

REPARASJONER OG VEDLIKEHOLD AV BOLIG 467

AVGIFTER EGEN BOLIG vannav.ift m.v. 457

856

HAR DE HATT UTGIFTER TIL KJØP AV ANDRE
STORE GJENSTANDER DE SISTE 12 MANEDER
ENN DEM SOM ER NEVNT FORAN?

F--IJa 	 Nei

Hvis ja, spesifis6r utgiftstype og
belo :

11111111111011111111111111111 	
1) Reiser til og fra hjemsted tas ikke med her.
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NOEN GJENNOMSNITTLIGE MÅNEDLIGE UTGIFTER DETTE SKOLEARET.

27. Vi ber Dem her fore opp noen gjennomsnittlige månedlige utgifter som De har i dette skoleåret

2 a

Varer og tjenester Kode

Gjennomsnittlige
månedlige
utgifter

dette skoleåret.
Kr.

Eventuelle
merknader

Korttype 300 	 . 9- 1 . 	 A . 	 I

LYS OG BRENSEL, HUSLEIE

Månedlig utgift til 	 lys og brensel 510

Måt:__ . leicHDoliledlight. 462
Hvis kost er inkludert i 	 husleien, hvor mye av
leien tror De går til

a) kost: 	 pr.	 mnd. 	kr. 260

b) husleie: 	 pr. 	 mnd. 	 kr. 462

MANEDLIG UTGIFT TIL HUSHJELP 617

MÅNEDLIG UTGIFT TIL BARNEHAGE, DAGHJEM, DAGMAMMA 619

MÅNEDLIG UTGIFT TIL BARNEPARKERING, BARNEPASS OG

ANNEN LEID HJELP 620

MÅNEDLIGE REISEUTGIFTER PA LÆRESTEDET
(ikke egne transortmidler

Til	 og fra skole/universitet 988

Andre reiser (f.eks. 	 til 	 og fra jobb, men ikke
reiser til 	 og fra hjemsted) ca. 989

1) Vi ber Dem beregne månedlige utgifter. Hvis De f.eks. betaler strømregning kvartalsvis, ber vi Dem sette måneds-
utgift lik tredjeparten av kvartalsvis utgift. Hvis utgift til lys og brensel inngår i husleien, ber vi Dem fore
samlet beløp under "månedlig husleie".
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ForrBrålet

KOTT-12-4:125

30.a) Hvor lang tid (måneder, uker)
har De tilbrakt hos Deres
foreldre i løpet av siste 12
måneder?

måneder 	 uker

b) Har De hatt utgifter til kost
og losji hos Deres foreldre
i løpet av siste 12 måneder?

I	 I Ja Nei

OM HUSLEIEN DETTE SKOLEARET

28. Besvares bare hvis De ikke bor hos 
foreldre eller i egen selveid 
leiTighet:

Hvor mange måneder kommer De til
å betale husleie dette skoleåret?

Antall måneder

OM ANSLATTE SAMLEDE UTGIFTER

29.a) Vi ber Dem her prove A anslå hvor
mye De i alt kommer til å bruke
dette skoleåret - medregnet alle
de forbruksutgifter som er nevnt
foran og dessuten alle andre for-
bruksutgifter (dagligvarer m.v.):

Jeg kommer til A bruke i alt ca. kr.

b) Vi ber Dem også prove å anslå
hvor mye De brukte siste sommer
(sommerferie fra skole/univer-
sitet):

Jeg brukte samlet ca. kr.
Kol. 18-23

OM INFORMASJONEN FRA STATENS LANEKASSE

—FOT-T67-70—

OM MANEDSSATSENE I STATENS LANEKASSE FOR UTDANNING

Besvares bare dersom De noen gang har søkt om lån eller 
stipend i Statens Lånekasse 

Når Statens Lånekasse vurderer en søknad om studielån/
stipend, har den visse månedssatser for oo holdsut ifter
(utgifter til hus, kost, daglige reiser, < ær, e seste 1
og andre nødvendige utgifter). Størrelsen på måneds-
satsen avhenger av den utdanningssøkendes alder, bolig-
forhold og lærested.

	31.a) Visste De hvilken månedssats 	 Kol.  31

	

som gjaldt i Deres tilfelle 	 1 	 Ja
for høsten 1973/våren 1974?

Nei

b) Vet De (omtrent) hvil-
ken månedssats Statens Kol. 32
Lånekasse vil bruke 1 Ja
for neste skoleår i
Deres tilfelle? (1974/ 2   Nei
75)

Kol.

Kol. 

33-37

38

For høyt

2 Tilstrekkelig

Litt for lavt

4 	 Alt for lavt

5 Annet svar, spesifisèr:

OM OPPHOLD HOS FORELDRE ELLER ANNEN FAMILIE

Hvis Ja, hvor mye har De i
alt betalt? 	 kr.

32. Statens Lånekasse for-
søker A informere om
de låne- og stipend-
ordningene som eksisterer

Kol. 39

1 Svært bra

Bra

3 I 	 Ganske bra

Dårlig

5 	 Svært dårlig

Har aldri sett informasjons-
materiale fra Lånekassen

b) Er det lett eller
vanskelig A få

• 	 gang til informasjons- 2
materiale fra Låne- 3
kassen på Deres lære-
sted? (Sett kryss) 	 4

Noe vanskelig

Svært vanskelig

Vet ikke, har ikke prøvd

Kol. 40

Lett

Korttype 4 	Kol.

Kol. 10-11

Kol. 12-17

6

c) Hvis Ja på punkt b),
hvor høy vil måneds-
satsen bli omtrent?

Pr. måned kr.

d) Hvis De har svart på
punkt c), mener De
at dette beløp vil
were for høyt, til-
strekkelig, litt for
lavt eller alt for lavt
i Deres tilfelle?
(Sett kryss)

a) Hva synes De om Lane-
kassens informasjons-
materiale? Er det
(Sett kryss):
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Vedlegg 	 3
Appendix 3

Statistisk Sentralbyrå
Kontoret for intervjuundersøkelser
Oslo-Dep., OSLO 1
Tlf. 41 38 20, 41 36 60

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT I
Prosjekt nr. 60

Stratum nr.

IO nr.

Blankettype

Korttype

Kol. 1-3

" 	 4-7

8

FORBRUKSUNDERSØKELSE

BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER

Sporreskjema,

for gifte elever og studenter

Opplysningene vil bare bli brukt til statistiske
formal og vil bli behandlet strengt fortrolig.

Etter at De er ferdig med A fylle ut skjemaet, ber vi Dem
notere her hvor lang tid utfyllingen tok: 

For Byrået  
timer, 	 min.                 Kol. 10-12

RA-8042
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Korttype 1

Kol. 13-18

Kol. 19-23

For B 4 7rAet

Ko. 	-

NAVN, FØDSELSDATO, ADRESSE M.V.

1. Navn: 	

2. Fødselsdag og -år:

3. Personnummer (stir bl.a. på skattekort,
studiekort

4. Hjemstedskommune (dvs. den kommune De er
registrert som fast bosatt i):

5. Hjemstedsadresse:

6. Semesteradresse/adresse under skolegangen:

10. Når regner De med A
være ferdig med ut-
danningen ved denne
skole/dette univer-
sitet?
(Sett kryss)

11.a) Har De hatt avbrudd
i skolegangen/stu-
diet som har fort
til forsinkelser på
et halvt år eller
mer?

b) Hvis Ja, hvor stor
forsinkelse forte
avbruddet/avbruddene
til?

Kol. 33

0 	 Våren 1974

1 	 Hosten 1974

2 	 Hosten 1975

3 	 Hosten 1976

4 	 Hosten 1977

5	 Hosten 1978

6 	 Hosten 1979

7	 Hosten 1980

eller våren 1975

eller våren 1976

eller våren 1977

eller våren 1978

eller våren 1979

eller våren 1980

eller seinere

Kol.  34

1 	  Ja

2	 Nei

Kol. 35

1 	  i år

2 	  1 - ij år

3 	  2 - 2i år

4 	 3 år eller mer

(Vi er her interessert i avbrudd i den utdanning De nå
er i ferd med. Eventuelt opphold mellom den nødvendige
forutdanning og nåværende utdanning regnes ikke med.)

Forrået

Ko I . 28 c) Hva var hovedårsaken til avbruddet/
avbruddene?

. Har De barn? (Sett kryss)

Ja
	

Nei

Hvis Ja, hvor mange barn? Antall:

Kol. 36

For Byrået

Ko . 29

SKOLEGANG/STUDIUM

Utdanning skoleåret 1973/74

. Navn på skole eller universitet:

Kol . 3 -31

INNTEKTSGIVENDE ARBEID DETTE SKOLEARET (ikke arbeid i ferier)

Vi er her interessert i gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke i
skoleåret. Dersom De bare har hatt regelmessig arbeid en del
av skoleåret, regn ut hvor mange timer De har arbeidet TM-

og•del på 30 (= totalt antall uker i skoleåret)

12. Har De hatt inntektsgivende arbeid regelmessig i hele
eller en del av dette skoleåret?

LII Ja [I] Nei

Kol.

2

3

4

5

6

7

8

9

32

Hosten 1973

Hosten 1972 eller våren 1973

Hosten 1971 eller våren 1972

Hosten 1970 eller våren 1971

Kasten 1969 eller våren 1970

Hosten 1968 eller våren 1969

Hosten 1967 eller våren 1968

Hosten 1966 eller våren 1967

Hosten 1965 eller våren 1966

Hosten 1964 eller våren 1965
eller tidligere år

Hvis Ja, hvor mange
timer i gjennomsnitt
pr. uke?

. Når begynte De ved
denne skole/dette
universitet?
(Sett kryss)

timer
Kol. 37-38



Kol. 47

1 	 Eget kjøkken?

2	 Egen kjøkkenkrok?

3 	 Adgang kjøkken?

Adgang til matlaging i
oppholdsrom?

5 	  Ikke adgang til matlaging?

Kol. 48

1 H Ja

2 	 Nei

Kol. 49H Ja

2 	 Nei

Kol. 50

, 	 Ja

2 	  Nei

b) Har leiligheten/
hybelen (Sett
kryss):

c) Omfatter husleien
(Sett kryss):

Vask av sengetøy?

Vask av annet toy?

Bruk av telefon?

4

18. Besvares bare hvis De bor på leid hybel/i leilighet 
hos private (ikke foreldre/svigerforeldre)

a) Har De noen forplikt-
elser hos Deres hus- Kol.  51
vert (snrmAking, 	1 J a
vasking, barnepass
o.1.) i forbindelse 	2 	  Nei
med at De bor der?

b) Hvis Ja, hvor mange
timer bruker De
gjennomsnittlig pr.
uke til disse
forpliktelsene?
	

timer
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OM BOFORHOLD M.V. PA LÆRESTEDET

13. Hvordan bor De nå?
(Sett kryss)

Kol. 39-40

Bor hjemme hos foreldre/
svigerforeldre

02 	 Bor hos andre slektninger

Bor på hybel hos private med
03 	 hel eller delvis kost hos

vertskapet

Bor på hybel hos private
uten hel eller delvis kost

Bor på hybel på elev-/
studenthjem med hel eller
delvis kost (Tirunder
internat)

Bor på hybel på elev-/
06 	 studenthjem uten hel

eller delvis kost

Bor i leilighet på elev-/
studenthjem

08 	  Bor i leilighet i borettslag

Bor i leid leilighet hos
private

10 	 Bor i selveid bolig

11 	  Bor på pensjonat

12 	 Andre svar, spesifis6r:

01

04

05

07

09

Eventuelle merknader:

Kol. 52-53

Kol. 41

14. Bor De sammen med Deres 	 1 tli: Ja

	

ektefelle og evt. barn? 	 2 	 Nei

15. Bor det andre personer i samme leilighet/hybel som Dem?

c) Får De penge- 	 Kol. 54
godtgjørelse for 1 FillJautføre for-

	pliktelsene?	 2 	  Nei

1 I Ja ri Nei
Eventuelle merknader:

Besvares bare hvis De bor borte fra hjemstedet (dvs. hvor De 
er faST-Bbsatt iføl e folkere isteret under skolesansen/
stu let

19. Hvor langt er det
(antall km) mellom
hjemsted og lærested
regnet etter reise-
rute med det befor-
dringsmiddel De vanlig-
vis bruker?

—

	km
Kol

Besvares av alle 

Hvis Ja, antall per-
soner (utenom Dem
selv, Deres ektefelle
og evt. barn):

Kol. 42-43

16. Hvor mange oppholdsrom
disponerer De (alene
eller sammen med andre
personer De evt. bor
sammen med)?

Antall oppholdsrom:
Kol. 44-45

17. Besvares bare hvis De ikke bor hos foreldre eller andre 
slektninger 

Kol. 46

a) Har leiligheten/
hybelen (Sett kryss):

1 Eget bad/dusj?

2 Adgang bad/dusj?

3 Ikke adgang bad/dusj?

 Daglig reisetid: Hva er Deres da li e
reisetid til skole/universitet en vel)?
(Gangtid og eventuell reisetid skal også
regnes med) 

timer 	  min.  



 

Kol. 67

Teknisk, vitenskapelig og
humanistisk arbeid, ad-
ministrasjon

Kontor- og handelsarbeid

Jordbruk, skogbruk, fiske

Industri, bygge- og an-
leggsarbeid, gruvedrift

Transportarbeid

Servicearbeid, militært
arbeid

Ikke yrkesaktiv 

b) Hva er Deres fars
yrke? (Dersom
Deres far er død
eller pensjonert,
oppgi hans tid-
ligere yrke)

0

1

2

3

4

5

6     

Evt. merknader:

OM BARNEPLASSERING

21. Besvares bare hvis De har barn i alderen 0-9 Ar:

a) Har De barn som om
dagen er plassert
hos andre?

(ol.  62

1 	  Ja

2 	 Nei

b) Hvis Ja på punkt a), hvor er barnet/barna plassert
om dagen? (Sett kryss for hvert barn som er plassert
hos andre): 

1. barn 	2. barn 
Kol. 63 	 Kol. 64

3. barn 
Kol. 6$

13 [1
2

4

Hos foreldre/sviger-
foreldre

Hos dagmamma

I daginstitusjon

Annen plassering,
spesifis6r:

1 	 1

2  	 2

3 	 3

4 	 4      

SA FØLGER NOEN SPORSMAL OM DERES FORELDRE

22. a) Lever Deres far?

Kol.  66

1 	  Ja

2 	 Nei

126

4

3

Kol.  68

1 	  Ja2 	 Nei

	69

Teknisk, vitenskapelig og
0 	 humanistisk arbeid, ad-
	  ministrasjon

1 	 Kontor- og handelsarbeid

2 	  Jordbruk, skogbruk, fiske

Industri, bygge- og an-
	 leggsarbeid, gruvedrift

4 	 Transportarbeid

Servicearbeid, militært
arbeid

7 	 Husmor

6 	  Ikke yrkesaktiv .

5

Kol.

23. a Lever Deres mor?

b) Hva er Deres mors
yrke? (Dersom
Deres mor er død
eller pensjonert,
oppgi tidligere
yrke)

Evt. merknader:
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OM BARNEPLASSERING

21. Besvares bare hvis De har barn i alderen 0-9 A  :

b) Hva er Deres fars
yrke? (Dersom
Deres far er død
eller pensjonert,
oppgi hans tid-
ligere yrke)

b) Hvis Ja på punkt a), hvor er barnet/barna plassert
om dagen? (Sett kryss for hvert barn som er plassert
hos andre):

Kol. 67

Teknisk, vitenskapelig og
0 	 humanistisk arbeid, ad-

	 ministrasjon

1 	  Kontor- og handelsarbeid

2 	  Jordbruk, skogbruk, fiske

Industri, bygge- og an-
3 	  leggsarbeid, gruvedrift

4 	  Transportarbeid

Servicearbeid, militært
5 	 arbeid

6 	 Ikke yrkesaktiv

T
a) Har De barn som om

dagen er plassert
hos andre?

Kol.  62

1 	  Ja

2 	 Nei

1 	

2 	

Kol. 

Ja

Nei

69

Teknisk, vitenskapelig og
0 humanistisk arbeid, ad-

ministrasjon

1 	 Kontor- og handelsarbeid

2 	 Jordbruk, skogbruk, fiske

3
Industri, bygge- og an-
leggsarbeid, 	 gruvedrift

4 Transportarbeid

5
Servicearbeid, militært
arbeid

7 Husmor

6 Ikke yrkesaktiv

SA FØLGER NOEN SPORSMAL OM DERES FORELDRE

Kol. 66

22. a) Lever Deres far?
	 1 	 Ja

2 	 Nei

Hos foreldre/sviger-
foreldre

Hos dagmamma

I daginstitusjon

Annen plassering,
spesifis8r:

1. barn 	 2. barn 	3. barn
Kol. 63 	 Kol. 64 	 76T7T-5

ifl 	 --]

2J 	 2J 	 2

31 	 I 	 31 	 I 	 3
41 	 I 	 4 	 4              

23. a) Lever Deres mor?

b) Hva er Deres mors
yrke? (Dersom
Deres mor er død
eller pensjonert,
oppgi tidligere
yrke)

Evt. merknader:

Kol. 68

Evt. merknader:
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FINANSIERING AV SKOLEGANGEN/STUDIET

24. Vi ber Dem gi en oversikt nedenfor over hvordan De finansierer Deres utdanning 	 dette 	 skoleåret:
(Skoleåret regnes fra den dato undervisningen startet høsten 1973 til den dato undervisningen/eksamen aysluttes for
sommerferien 1974, jule- og påskeferie medregnet).

For hver inntektskilde skal De bare ta med det beløpet som faktisk er blitt brukt til å finansiere for-
bruket i skoleåret. Har De f.eks. tjent kr. 2 000 sommeren 1973, brukt 800 kr. av disse i ferien og 1 200 kr. til
husleie, mat, klær osv. i skoleåret, skal De fore opp 1 200 kr. under punkt a) nedenfor. Har De hatt inntekter
som er gått til investering eller sparing, skal disse ikke tas med.

Finansieringsmåte 	 (netto beløp, 	 dvs. 	 fratrukket evt.
skatte-/trygdetrekk)

Kortt 	 2---Kol. 9

Kode

Kol. 	 11-12

Beløp kr.

.
____ Kol. 	 10 Kol. 	 13-18

a) 	 Eget arbeid siste sommerferie 01

b) 	 Eget arbeid i	 andre ferier i 	 dette skoleåret 1 02

c) 	 Eget arbeid ved siden av skolegangen i 	 dette skoleåret 1 03

d) 	 Bruk av tidligere oppsparte midler 1 04

___) 	 Lån 	 i 	 Statens Lånekasse 1 05

f) 	 Stipend fra Statens 	 Lånekasse (borteboerstipend, behovsprøvd
stipend, 	 grunnstipend o.1. ) 1

1

06

07Andre stipend

fl 	 Lån 	 i 	 private banker 1 08

Lan 	 av foreldre 1 09

j) 	 Andre private 	 lån 1 10

k)	 Pengestotte fra foreldre (Dersom Deres foreldre betaler kost
og/eller losji 	 for Dem direkte til 	 vertskaset, 	 tas 	 dette med her 1 11

) 	 Pengestøtte fra andre private_personer 1 12

m) 	 Trygdeytelser (bl.a. 	 barnetrygd) 1 13

n) 	 Arv, 	 gevinst 	 (tipping o.1.) 1 14

o) 	 Renteinntekt, aksjeutbytte 1 15

p 	 Betalt av Deres ektefelle 1 16

q) 	 Andre 	 finansieringsmåter, spesifisèr:

17

Sum 1 20

Evt. merknader:

1 SPORSMALENE 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31 GJELDER OPPLYSNINGER OM DERES EKTEFELLE, OG HAN/HUN BOR HELST BESVARE
SPØRSMÅLENE SELV. HVIS EKTEFELLEN IKKE KAN FYLLE UT SELV (ER F.EKS. FRAVÆRENDE), BER VI DEM FYLLE UT.

25. Navn:

26. Adresse:

Korttype 4 	 Kol. 9

27. Fødselsdag og -år:
Kol. 10-15

28. Personnummer:
Kol. 16-20



Kol. 21

1 	 Skolegang/studium

Inntektsgivende arbeid

3 1 I Militærtjeneste/sivilarbeid

Husmor/hjemmeværende

Annet, spesifis8r:

Evt. merknader:

31. Fylles bare ut dersom inntekts9ivende arbeid har vært hovedbeskjeftigelsen i dette skoleåret (se spm. 29):

Kortty e 2 	 Ko . 9

Kode 	 Beløp kr. (ca.)

Kol. 10 Kol. 11-12 Kol 13-18
Brutto arbeidsinntekt siste 12 måneder (regnet 12 måneder
bakover fra i dag)

Samlet skatte-/trygdetrekk siste 12 måneder

Evt. merknader:

18

19

2

2 05Lån i Statens Lånekasse

end•Andre sti

o.l.in1,1 •

Finansieringsmåte (netto beløp, dvs fratrukket evt.
skatte-/trygdetrekk)

Eget arbeid siste sommerferie

Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret

c) Eget arbeid ved siden av skolesansen i dette skoleåret

d 	 Bruk av tidlisere oesssarte midler

•Kortt

Kode

02

03

04

Kol. 9 

Beløp kr.

Ko . 13 8

f 	 Stipend fra Statens Lånekasse (borteboerstipend, behovsprøvd
stieend, srunnsti•end o.l.

	hLåtLanker 	

Lån av foreldre

_11.2alreprivate  lån 	

k) Pengestøtte fra foreldre  -

_11Pengestøtte fra arldrepriyatebersoner

m) Trygdeytelser (bl.a. barnetrygd) 

n) Arv, gevinst (ti

Renteinntekt, aksjeutbytte

p) Betalt av Deres ektefelle

q) Andre finansieringsmåter2esifis6r:

09

10

08

2

2 	 11 

	2	 12

2 

2

2 	 15 

2 	 16

07

06

29. Hovedbeskjeftigelse dette skoleåret (Sett kryss):
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ANSKAFFELSER SOM DE OG DERES EKTEFELLE (OG EVT. BARN) HAR FORETATT SISTE 12 MANEDER

32. Her føres opp kjøp av en del spesifiserte gjenstander og andre utgifter som De og Deres ektefelle har hatt i
løpet av siste 12 måneder. Ta også med gjenstander dere har mottatt som gave, ary eller gevinst. Kjøp føres i
rubrikk 3 og gaver mottatt etc. i rubrikk 4. Noen av disse kjøpene kan være vanskelige å huske, f.eks. bøker,
klær og sko, o.a. Vi foreslår at De etter hvert går igjennom bokhylla, garderobeskapet osv., og prover å huske
hva som er blitt kjøpt i løpet av de siste 12 måneder.

FOR A FA MEST MULIGE RIKTIGE OPPGAVER, BOR DETTE OG FØLGENDE PUNKT (33, 34 og 35) FYLLES UT AV DEM OG DERES EKTE-
FELLE I FELLESSKAP.

-1 .... ___	
Kjøp siste 12 lEffatt som gave,

ary eller gevinst
siste 12 måneder.

Eventuelle
merknader

•
Varer og tjenester • Kode

xkj_Tr:'r_: __.. I'o.21-26Kortte3OOKol.9-11 —— _
måneder. 	 Varens
hele kostnad____ Anslått verdi

Kr.Kr.

PRIVATE TRANSPORTMIDLER

Kjøp av privat bil 	 (inkl. 	 reg.avgift) 642

642

Motors kkel, scooter 645 5
Mo.ed
Hva var sam et 	 jore engse me. egen
privat bil 	 (biler) siste 12
måneder?   km

646

649

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

Forsikring av private biler 660

Motorvo.nskatt 866

111111111111

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Kjø. 	 av vanli.	s	kkel 647

Verkstedreparasjoner, alle private
transportmidler

658

658

Reservedeler, tilbehør og vedlikeholds-
utgifter, alle private transportmidler

654

654

Leie ( skeel 662_ 
no egne

private transportmidler siste 12 måneder
(F.eks. 	 garasjeleie, parkerfngsutgifter,
men ikke bensin og olje), spesifis8r
ut_071-sType og beløp:

•

RADIO, TV M.V.

Radioapparat, høyttaler 690

Bilradio, kjøpt separat , 691

TV-apparat, også reise-TV 685

685

Plateseller 692

L dbåndo..taker 693

Grammofon later 	 . 715

Kassettbånd, lzdbånd 716

Fotoutstyr (fotoapparat, filmopptaker,
fremviser, fremkallerutstyr, slides
m.v.)

700

IIIIIIIIIIII all
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I S-- A

____ s _____
1
! Varer og tjenester!!
1

______ 

Kode

Kjøp siste 12 ottatt som gave,
ary eller gevinst
siste 12 måneder. Eventuelle

merknader
måneder. 	 Varens
hele kostnad AnslAtt verdi

Kr.Kr.
Korttype 300 	Kol .9-.1 Ko1.12-14 Ko 	 . 	 5-20 Kol .2 -26

Kjøp, _ay 	 film 	 (alle 	 slag) 717

Optiske artikler (kikkert m.v.) 	 _ 701.

Musikkinstrumenter 697

Radio-, 	 fjernsynslisens 744
Reparasjoner av ovennevnte arti 	er, 	 .
seesifisèr ut.ift o. 	 bela.:

11111111111
SPORTSUTSTYR, TURUTSTYR M.V. 	 Sportsklær
og -sko tas ikke med her, men under rubrikkene
for klær o. sko

Ski- og s 	 iutstyr, 	 skoyter, 	 robåt, 	 otball,
tennisutstyr, badmintonsett og annet
idrettsutstyr, spesifis6r utgiftstype
og beløp:

,

,
7t-TUTTF.7-5711717-6:17gTFTT.eks. telt,
ryggsekk, termos osv., 	 spesifisêr
utgiftstype og belo , :

. __{—

727:7-6-g--71TkTutstyr, spesifiser
utgiftstype og beløp: 	 •

Reparasjoner av sports- og turutstyr,
soesifis6r utgiftstyie o. 	 belø.:

_____......

HUSHOLDNINGSMASKINER

Kjoleskap 553

Hjemmefryser 554

Elektrisk varmeovn, 	 ikke fastmontert 560

Elektrisk komfyr, koke.late 543
there 	 us o 	 eningsmas 	mer, spesi 	 iser
utgiftstype og beløp:

	____



DEKKETØY, GLASS, KJØKKENREDSKAPER 
Porselen, steintøy, glass, spisebestikk,
kokekar og annet kjøkkentøy, spesifis8r
utgiftstype og beløp:

KLÆR

M e n n 	 14 år os over

F -akker (også fÖrverksfrakker), jakker
og vester m.v. av pelsskinn, semsket
skinn og nappa

Frakker, jakker, vester o.l. av
kunstig skinn

Frakker, kapper, parkas o.l. (av stoff)

336

336

371

371

375

37$

Dresser 

Jakker, vester (lose)

Benklær lose , shorts

Skjorter, alle slag 

Strøm s er, stillon s, sokker

Undertø , alle sla

Leie av klær

Dongeriklær 

Anorakker, skibluser, knickers, skidrakter

315

311

313

132

9

_____

Kode

Ko1.12-14

Kjøp siste 12

,
—Rottatt som gave,
ary eller gevinst
siste 12 måneder.

Eventuelle
merknaderVarer og tjenester måneder. 	 Varens

hele kostnad Anslått verdi
Kr.

Ko1.21-26
Kr.

Ko1,15-20Korttype 300 	 Kc1.9-11

MØBLER, TEPPER, MALERIER M.V.

Møbler, alle slag 516

516

Golvtesser 0. 	 •olvløsere 518

Malerier og grafikk 537

LAMPER, ELEKTRISK BELYSNINGSUTSTYR 520

TEKSTILER, UTSTYRSVARER N.V.
Dette omfatter . 	 .a. 	 gar.iner, soveroms-
utstyr, duker, matter. 	 Spesifis6r
ut iftst 	 se os 	belo	 :

"

______



340

362

362

tcJ øp siste 
måneder. Varens
hele kostnad

Varer og tjenester

Korttype 3b0 	 ko1.9-11

133

10

3
• 	 •

Kode

Kr. 	
EMT-Tri-icririT1-0

-Fialitt som gave,
ary eller gevinst
siste 12 måneder.
Anslått verdi

Kr. 	
--TOM:26

Eventuelle
merknader

M e n n - 14 år og over (forts.) 

Yttertøy av plast og plastbelagt
stoff - regntøy

Golfjakker, gensere, vester (trikotasje)

9121Pas t i kt_23.1rfilin9a11211LI___

Badebukser

368

367

Votter og_vanter av trikotasje
Luer, ha iker, s jer 	 s lips og an.re
klesartikler, spesifisêr utgiftstype
22_ 12.tig:

366

Kvinner 	 14 år o over

Kåper (også förverkskiper), jakker
og vester o.l. av pelsskinn, semsket
skinn og nappa

373

Kåper, jakker, vester o.l. av kunstig skinn 376

376

Kåper, kapper, parkas o.l. (av stoff) 338    

338               

Drakter, buksedresser

Kjoler, alle slag_

Skjørt

Jakker, lose stoff

Lange benklær, hot pants 

Bluser, tunikaer

Hatter

Strømper, strømpebukser, stillongs,
sokker

steholdere, hofteholdere

Undertø ellers

319

381

345

345

349

350

Mor enkjoler,

Nattkjoler

Leie av klær

badekå er, soldrakter 307

299

310

Dongeriklær 327  

329Anorakker, skibluser, knickers,
skidrakter

329



•forts

Yttertøy av plast og plastbelagt
stoff - regntøy

Golfjakker, gensere, vester (trikotasje)

G mnastikk- os trenin sdrakter

Badedrakter

Votter o vanter av trikotas e 
uer, ans er, skjerlÇiT,ps og andre

klesartikler, spesifis6r utgiftstype

340

340

362

362

368

367

366

Barn 	 under 14 A

Yttertøy av plast og plastbelagt stoff,
regntøy for barn

Anorakker, bobledresser, kjeledresser,
skidrakter - barn

Jakker,

Benklær, shorts

Drakter, buksedresser

Jakker,

banit_bear, hot pants, piker

oler

Golf'akker, •ensere - barn

Votter o vanter trikotas e 	 barn

Skorter, alle sla 	 barn

Strømper, strømpebukser, stillongs,
sokker, barn

Undertø , barn

nare 	 ær i gutter og pi er,
s esifis6r klest • e o belo

134
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...............rrrro■,...7

4

o! ttTfsom gave,
ary eller gevinst
siste 12 måneder.
ni-Tra-ViR1----

Kr.

Varer og tjenester Kode

4.........

Kjøp siste 12
Eventuelle
merknader

månede77- Virens
-stnadq1776
(r .

orttype 	 II 	 '0.'- . 	 - 	 . 	 •. . 	 1 o 	 . 	 - 	 . • . 	 .



o a 	 som gave,
ary eller gevinst
siste 12 måneder.
Anslått verdi

Kr.

Medisiner

Eventuelle
merknader

TOYER, GARN, SYSAKERSesifisér-

SKOTOY VOKSNE 	 14 år o over

Skilk22_22rIs_sko, joggesko

Gummifottoy
nne s °toy,

spesifis8r skotype og beløp: 

SKOTØY, BARN (under 14 år)S esifis6r skot se o bele

REPARASJONER AV SKOTØY ALLE SLAG

135

22.92122122inger

630
640

12

DET FØLGENDE GJELDER ALLE

HELSEPLEIE

Legninger 	 _	 635 

633
Zi(2.t2a221L1 2 rekreasIEIMEtalq_ 	 638 

622 11.111111111
Briller, brille lass, kontaktlinser nnen me 'sins 	 e and ing rentgen-
behandlin_9 m.v.) 

REISEUTGIFTER MELLOM HJEMSTED OG  LÆRESTED
(gjelder bare elever/studenter som bor borte
fra hemmet

Samlede reiseutgifter mellom hjemsted
og lærested siste 12 måneder (ikke med
eget transportmiddel)

FLYTTEUTGIFTER Inventar

BOKER M.V.

Lærebøker
Annet undervisningsmateriell

Andre boker

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 	
676

754
757
755

Avis- og tidsskriftabonnement 	 759
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13

3 4 	 5+-------------

Varer og tjenester

Korttype 	 11 	 ' 	 . '

Kode

.. 	 ,

Kiel') 	 siste 	 12 Mottatt som gave,
ary eller gevinst
siste 12 måneder.

Eventuelle
merknader

måneder. 	 Varens
TeTe—VEistnad

Kr.

• 	
11

Ansfitt verdi
Kr.
.

SKOLEPENGER M.V.

Skolepenger, semesteravgift
kursavgift, eksamensgebyr

763

763

FORENINGSUTGIFTER

Kontin ent, fa.foreninser 887

Kontingent, politiske foreninier 889

Kontingent, idrettsforeninger 890

----- Kontin.ent, andre foreninser 888

SJÅFORSKOLE_KURSM.V.

Ut ifter til sjåførskole 	666
ndreur--iutgifteWs,

dansekurs 0 .1.), spesifis6r
utgift og beløp: 

rERIEUTGIFTER (sommerferie, påskeferie m.v.

Selskapsreise (reise + opphold) 824

824

Andre feriereiser1) 	 (reise + opphold) 832

832

F PREMIE TIL LIVSFORSIKRING 885

PREMIE TIL ULYKKESFORSIKRING 835

PREMIE TIL ANDRE FORSIKRINGER.
Spesifis8r type og beløp:

__________

1; ENTER PA BOLIGLÅN 442

RENTER PA ANDRE LAN 837

AVDRAG PA BOLIGLÅN 884 ____

AVDRAG PA ANDRE LAN 871

REPARASJONER OG VEDLIKEHOLD AV BOLIG

AVGIFTER EGEN BOLIG 	 vannav.ift m.v.
leleeee og

r2ventuelle barn 856

HAR DE HATT UTGIFTER TIL KJØP AV ANDRE STORE
GJENSTANDER DE SISTE 12 MANEDER ENN DEM SOM
ER NEVNT FORAN?

[1 Ja Nei

1) Reiser til og fra hjemsted tas ikke med her.



Varer og tjenester Eventuelle
merknader

orttype

LYS OG BRENSEL, HUSLEIE

Månedli 	 t ift til 1 s os brensel l)

Månedli husleie leid boli

a) kost, pr. mnd. k

b husleie, •r. mnd. k

MÅNEDLIG UTGIFT TIL HUSHJELP

MÅNEDLIG UTGIFT TIL BARNEHAGE, DAGHJEM, DAGMAMMA

MÅNEDLIG UTGIFT TIL BARNEPARKERING, BARNEPASS OG
ANNEN LEID HJELP

MÅNEDLIGE REISEUTGIFTER PA LÆRESTEDET
_L ikke e ne transportmidler

Til og fra  skole/universitet

Andre reiser (f.eks. til og fra jobb, men ikke
reiser til os fra hjemsted 	 ca.

137

14

NOEN GJENNOMSNITTLIGE MANEDLIGE UTGIFTER DETTE SKOLEARET

33. Vi ber Dem her fore opp noen gjennomsnittlige månedlige utgifter som De og Deres ektefelle har i dette skoleåret

Hvis kost er inkludert i husleien hvor mye av leien
tror be s år Ur -

1) Vi ber Dem beregne månedlige utgifter. Hvis De f.eks. betaler strømregning kvartalsvis, ber vi Dem sette måneds-
utgift lik tredjeparten av kvartalsvis utgift. Hvis utgift til lys og brensel inngår i husleien, ber vi Dem fore
samlet beløp under "månedlig husleie".
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15

Korttype 4
(forts.)

OM HUSLEIEN DETTE SKOLEÅRET

34. Besvares bare 	bor hos
for=61-Urifiero-eerei---1--egen 
selveid leilighet 

Hvor mange måneder kommer De og Deres
ektefelle til A betale husleie dette
skoleåret?

Antall måneder:

1
2
3
4
5
6

36.a) Visste De hvilken
månedssats som gjaldt
i Deres tilfelle for
hosten 1973/viren
1974?

b) Vet De (omtrent)
hvilken månedssats
Statens Lånekasse vil
bruke for neste skole-
år i Deres tilfelle?
(1974/75)

Kol. 36

1 	 Ja

21 	 Nei

Kol. 37

1 	 Ja

2 	 Nei

OM ANSLATTE SAMLEDE UTGIFTER

35.a) Vi ber Dem her prove A anslå hvor mye
De og Deres ektefelle (og evt. barn)
samlet kommer til & bruke dette skole-
Aret - medregnet alle de foWbruks-
utgifter som er nevnt foran og dessuten
alle andre forbruksutgifter (daglig-
varer m.v.).

Det kommer til A bli brukt samlet ca. kr.:

b) Vi ber Dem også prove å anslå hvor mye De
og Deres ektefelle (og evt. barn) brukte
siste sommer (sommerferie fra skole/
universitet):

Det ble brukt tilsammen ca. kr.:

OM INFORMASJONEN FRA STATENS LANEKASSE

Statens Lånekasse forsøker A informere om de line-
ordningene som eksisterer.

Kol. 44

g stipend-

OM MANEDSSATSENE I STATENS LANEKASSE FOR UTDANNING

Besvares bare dersom De noen gang har søkt om lin eller
stipend i Statens Lånekasse.

Når Statens Lånekasse vurderer en søknad om studielin/
stipend, har den visse månedssatser for_ holdsut ifter
(utgifter til hus, kost, daglfge reiser, 	 nr, helsEstell
og andre nødvendige utgifter). Størrelsen på måneds-
satsen avhenger av den utdanningssokendes alder, bolig-
forhold og lærested.

c) Hvis Ja på punkt b),
hvor hey vil måneds-
satsen bli omtrent?

Pr. måned kr.:

d) Hvis De har svart på
punkt c), mener De at
dette belep vil være
for høyt, tilstrekke-
lig, litt for lavt
eller alt for lavt i
Deres tilfelle?
(Sett kryss)

Kol. 24-29

Kol. 30-35

Kol. 38-42

Kol. 43

For høyt

Tilstrekkelig

Litt for lavt

Alt for lavt

Annet svar, spesifiser:

Evt. merknader:

37.a) Hva synes De om Line-
kassens informasjons-
materiale? Er det
(Sett kryss):

Swart bra

Bra

Ganske bra

Dårlig

Svært dårlig

Har aldri sett informasjons-
material* fra lintkasson

b) Er det lett eller 	 Kol. 45

vanskelig å få tilgang 1
til informasjonsmateri- 2
ale fra linekassen På
Deres Unlisted? 	 3
(Sett kryss)

Lett

Noe vanskelig

Svirt vanskelig

4 	I Vet ikke, har ikke prøvd

1

2

3

4

Kol. 22-23



2

Spesifikasjon - av varer og tjenesterDato

6
Gaver mottatt fra
personer utenom
husholdningen 

Mengde

4

Skriv
ikke
her Mengde-

enhet

c2, 	

(2,

Kjøpte varer
og tjenester
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STATISTISK SENTRALBYRÅ

Opplysningene vil bare bli brukt
til statistiske formål og vil bli
behandlet strengt fortrolig.

Vedlegg 	4
Appendix 4

UNDERGITT
TAUSHETSPLIKT •

Prosjekt nr. 64
Område nr.
Hush.n. nr.
Blankettype
Korttype
Hush.medlem nr.

Kol. 1-3
4-7

• 8
• 9

10-11

B-HEFTE

Forbruksundersøkelse 1974

	Bokforingsperiode fra og med dato 	

	

til og med dato 	

Eksempler på korrekt bokforing:

t 	 50st 

'twill 41 paKiraibit.

Saizt	 ttit	 mottat, 
—/-	 puson, dut,orn, ku,sho

'Batt tam4____4t9ù5	
?alkorutuali,lt 

5 II) 	L futnytk ) sot. 
-If Rtiturasibts.
li 

8 / 1

1 izp.__kl,wbrocti. 

Ruda hour
ufUEpì
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Vedlegg5

Appendix 5

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå
siden 1. juli 1974

Publications issued by the Central Bureau of Statistics
since 1 July 1974

I serien Norges offisielle statistikk (NOS):

Rekke XII	 Boktrykk 1974

Nr. 277	 Økonomisk utsyn over året 1973 Economic _Survey Sidetall 166 Pris kr. 15,00
- 278 Fiskeristatistikk 1970 Fishery Statistics Sidetall 116 Pris kr. 8,00
- 279	 Statistisk årbok 1974 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 491 Pris kr. 15,00

Rekke A	 Offsettrykk 1974

Nr. 645 Varehandelsstatistikk 1972 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 103
Pris kr. 8,00

- 646 	 Jaktstatistikk 1973 Hunting Statistics Sidetall 67 Pris kr. 7,00
- 647 	 Industristatistikk 1972 Industrial Statistics Sidetall 221 Pris kr. 9,00
- 648 	 Lønnsstatistikk 1973 Wage Statistics Sidetall 81 Pris kr. 8,00
- 649 	 Flyttestatistikk 1973 Migration Statistics Sidetall 75 Pris kr. 8,00
- 650 	 Sivilrettsstatistikk 1973 Civil Judicial Statistics Sidetall 41 Pris kr. 7,00
- 651 Utenrikshandel 1973 I External Trade I Sidetall 253 Pris kr. 11,00
- 652 Utdanningsstatistikk Avsluttet utdanning 1972-73  Educational Statistics Education

Finished Sidetall 129 Pris kr. 9,00
- 653 Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1973 Population by Age and

Marital Status Sidetall 145 Pris kr. 8,00
- 654 	 Alkoholstatistikk 1973 Alcohol Statistics Sidetall 41 Pris kr. 7,00
- 655 Bøndenes inntekt og formue 1972 The Holders' Income and Property Sidetall 53

Pris kr. 8,00
- 656 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1973 Criminal Statistics Crimes

Investigated by the Police Sidetall 73 Pris kr. 8,00
- 657 	 Lønnsstatistikk for sjOfolk på skip i utenriksfart mars 1974 Wage Statistics for Seamen

on Ships in Ocean Transport Sidetall 31 Pris kr. 7,00
- 658 Veitrafikkulykker 1973 Road Traffic Accidents Sidetall 73 Pris kr. 8,00
- 659 Markedstall Folke- og boligtelling 1970 Market Data Population and Housing Census

Sidetall 139 Pris kr. 9,00
- 660 Kredittmarkedstatistikk 1971-1972 Credit Market Statistics Sidetall 319 Pris kr. 11,00
- 661 Undervisningsstatistikk Universiteter og hOgskoler HOstsemesteret 1971 Educational

Statistics Universities Autumn Term Sidetall 163 Pris kr. 8,00
- 662 	 Tidsnyttingsundersøkelsen 1971-72 II The Time Budget Survey II Sidetall 73 Pris kr. 8,00
- 663 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1974 Wage Statistics for Employees in

Wholesale and Retail Trade Sidetall 31 Pris kr. 8,00
- 664 	 Skattestatistikk Inntektsåret 1972 Tax Statistics Income Year Sidetall 131 Pris kr. 9,00
- 665 Utenrikshandel 1973 II External Trade II Sidetall 263 Pris kr. 11,00
- 666 	 Jordbruksstatistikk 1973 Agricultural Statistics Sideta11144 Pris kr. 9,00
- 667 Kriminalstatistikk-Fanger 1972 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 51 Pris kr. 8,00
- 668 Veterinærstatistikk 1973 Veterinary Statistics Sidetall 81 Pris kr. 8,00
- 669 Laks- og sjOaurefiske 1973 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 59 Pris kr. 8,00
- 670 	 Skogstatistikk 1973 Forestry Statistics Sidetall 143 Pris kr. 9,00
- 671 Folkemengdens bevegelse 1973 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 69

Pris kr. 8,00
- 672 Regional dOdelighet 1969-1972 Regional Mortality Sidetall 89 Pris kr. 8,00
- 673 Boforholdsundersokelsen 1973 Survey of Housing Conditions Sidetall 175 Pris kr. 9,00
- 674 	 Finansinstitusjoner 1973 Financial Institutions Sidetall 113 Pris kr. 9,00
- 675 Utdanningsstatistikk Fag- og yrkesskoler og hOgskoler 1. oktober 1972 Educational

Statistics Vocational Schools and Colleges Sidetall 137 Pris kr. 8,00
- 676 Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1973 Wage Statistics for Employees in

Publicly Maintained Schools Sidetall 61 Pris kr. 8,00
- 677 Rutebilstatistikk 1973 Scheduled Road Transport Sidetall 35 Pris kr. 7,00
- 678 	 Sosial hjemmehjelp 1973 Social Home-Help Services Sidetall 29 Pris kr. 7,00
- 679 Folke- og boligtelling 1970 I Folkemengden etter geografiske inndelinger Population and

Housing Census I Population by Geographical* Divisions Sidetall 195 Pris kr. 9,00
- 680 Kriminalstatistikk Reaksjoner 1973 Criminal Statistics Sanctions Sidetall 51 Pris kr. 7,00
- 681 Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring og folkeopplysning 1973-74 Educational Statistics

Adult Education and Popular Education Sidetall 59 Pris kr. 7,00
- 682 DOdsårsaker 1973 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall 87 Pris kr. 8,00
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Rekke XII 	 Boktrykk 1975

	

Nr. 280 	 Økonomisk utsyn over året 1974 Economic Survey Sidetall 142 Pris kr. 15,00

	

Rekke A 	 Offsettrykk 1975

	

Nr. 683 	 Psykiatriske sykehus 1973 Mental Hospitals Sidetall 55 Pris kr. 7,00
- 684 	 Byggearealstatistikk 1973 Building Statistics Sidetall 79 Pris kr. 8,00
- 685 	 Regnskapsstatistikk 1973 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 55

Pris kr. 8,00
- 686 	 Regnskapsstatistikk 1973 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and

Manufacturing Sidetall 73 Pris kr. 8,00
- 687 	 Fiskeritellingen 1. oktober 1971 IV Oversikt Fishery Census IV Survey Sidetall 115 Pris kr.9,00
- 688 	 Sosialhjelpstatistikk 1972 Social Care Statistics Sidetall 59 Pris kr. 8,00
- 689 	 Kriminalstatistikk Fanger 1973 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 47 Pris kr. 8,00
- 690 	 Utdanningsstatistikk FolkehOgskolar, realskolar og gymnas 1. oktober 1973 Educational

Stat-:tos FoN' HigT, Sc;wois and Secondary Schools Sidetall 45 Pris kr. 8,00
- 691 	 Sykehusstatistikk 1973 ilios,rit,/1 Statistics Sidetall 39 Pris kr. 7,00
- 692 	 TidsnyttingsundersOkelsen 1971-72 1 The Time Buget Survey I Sidetall 139 Pris kr. 8,00

- 693 	 Folke- og boligtelling 1970 IT Næring, yrke og arbeidstid m.v. Population and Housing
Census IT Industry, Occupation, Wori<ing Hours ,2 C. Sidetall 327 Pris kr. 11,00

- 694 	 Utdanningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1973 Educational Statistics Primary Schools
Sidetall 59 Pris kr. 8,00

	

695 	 Bygge- og anleggsstatistikk 1973 Construction Statistics Sidetall 31 Pris kr. 7,00
- 696 	 LOnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1974 Wage Statistics

for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 29 Pris kr. 7,00
- 697 	 Utdanningsstatistikk Fag- og yrkesskoler og hOgskoler 1. oktober 1973 Educational

Statistics Vocational Schools and Colleges Sidetall 109 Pris kr. 8,00
- 698 	 LOnnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1974 Wage

Statistics for Workers and Salaried EMployees in Agriculture and Horticulture
Sidetall 35 Pris kr. 7,00

- 699 	 Varehandelsstatistikk 1973 Wholesale and Retail Trade Statstics Sidetall 161 Pris kr. 8,00

- 700 	 Folketallet i kommunene 1974-1975 Population in Municipalities Sidetall 41 Pris kr. 7,00

- 701 	 LOnnsstatistikk for sjOfolk pa skip i innenriks rutefart november 1974 Wage Statistics for
Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 27 Pris kr. 7,00

- 702 	 Industristatistikk 1973 Inaustmat, Stat7.sttics Sidetall 221 Pris kr. 9,00
- 703	 Barneomsorg 1973 Child Welfare Statistics Sidetall 57 Pris kr. 7,00
- 704	 SjOulykkesstatistikk 1974 Marine Casualties Sidetall 59 Pris kr. 8,00
- 705 ForbruksundersOkelse 1973 Survey of Consumer Expenditure Sidetall 209 Pris kr. 9,00
- 706	 Utdanningsstatistikk Universiteter og vitenskapelige hOgskoler HOstsemesteret 1972

Educational Statistics Universities Autumn Term Sidetall 125 Pris kr. 8,00
- 707 	 Helsestatistikk 1973 Health Statistics Sidetall 99 Pris kr. 8,00
- 708 Folke- og boligtelling 1970 III Utdanning Population and Housing Census III Education

Sidetall 225 Pris kr. 9,00
- 709 Utenrikshandel 1974 I External Trade I Sidetall 249 Pris kr. 11,00
- 710 	 Elektrisitetsstatistikk 1973 Electricity Statistics Sidetall 91 Pris kr. 8,00
- 711 	 Legestatistikk 1974 Statistics on Physicians Sidetall 77 Pris kr. 8,00
- 712 Veitrafikkulykker 1974 Road Traffic Accidents Sidetall 73 Pris kr. 8,00
- 713	 Samferdselsstatistikk 1973-1974 Transport and Communications Statistics Sidetall 195

Pris kr. 9,00
- 714 Arbeidsmarkedstatistikk 1974 Labour Market Statistics Sidetall 101 Pris kr. 8,00
- 715 	 LOnnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1974 Wage

Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 45 Pris kr. 7,00
- 716 LOnnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1974 Wage Statistics for

Central Government Employees Sidetall 77 Pris kr. 8,00
- 717 ForbruksundersOkelse for skoleungdom og studenter 1973-1974 Survey of Students' Consumer

Expenditure Sidetall 144 Pris kr. 8,00
- 718 	 Hotellstatistikk 1974 Hotel Statistics Sidetall 61 Pris kr. 7,00

	

721 	 Sivilrettsstatistikk 1974 CivilJudicial Statistics Sidetall 31 Pris kr. 7,00
- 722 Skogavvirking til salg og industriell produksjon 1973-74 Roundwood Cut for Sale and

Industrial Production Sidetall 55 Pris kr. 7,00
- 723 	 Jaktstatistikk 1974 Hunting Statistics Sidetall 65 Pris kr. 7,00
- 724 	 Lønnsstatistikk 1974 Wage Statistics Sidetall 69 Pris kr. 8,00
- 726 Utdanningsstatistikk Grunnskoler I. oktober 1974 Educational Statistics Primary Schools

Sidetall 69 Pris kr. 8,00

	

727 	 Flyttestatistikk 1974 Migration Statistics Sidetall 95 Pris kr. 8,00

I serien Statistiske analyser (SA):

Nr.	 8	 Produksjonsutviklinga i jordbruket 1925-1972 Trend in Agricultural Production Sidetall 223
Pris kr. 9,00

- 9 DOdelighetsutvikling og dodsårsaksmOnster 1951-1970 Mortality Trend and Mortality Pattern
Sidetall 209 Pris kr. 8,00

- 10	 Sosialt utsyn 1974 Social Survey Sidetall 295 Pris kr. 11,00
- 11 FolkerOystinga om EF Aktivitet blant veljarane The Advisory Referendum on Norway's

Accession to the EC Voters' Activity Sidetall 63 Pris kr. 8,00
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I serien Statistiske analyser (SA) (forts.):

Nr. 12 Regnskapsanalyse Industri og engroshandel Accounting Analysis Manufacturing and
Wholesale Trade Sidetall 131 Pris kr. 8,00

- 13 Flyttingene i Norge 1971 og 1949-1973 Rapport nr. 3 fra Flyttemotivundersøkelsen 1972
Migration in Norway 1971 and 1949-1973 Report no. 3 from Survey of Migration Motives
Sidetall 63 Pris kr. 8,00

14 	 Revidert nasjonalregnskap Sidetall 63 Pris kr. 8,00
- 15 Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår 1969-1972 Fetal and Infant Vortality

Sidetall 107 Pris kr. 8,00

I serien SamfunnsOkonomiske studier (SOS):

Nr. 24 Det norske skattesystemet I Direkte skatter 1974 The Norwegian System of Taxation I
Direct Taxes Sidetall 139 Pris kr. 9,00

I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART):

Nr. 65 Bosettingskart over Norge 1970: Grunnlag, innhold og bruk Map of the Population Distribution
of Norway 1970: Basis, Contents and Use Sidetall 43 Pris kr. 7,00

- 66 Etterhåndsstratifisering og estimering innen del -bestander Post-Stratification and
Estimation within Subpopulations Sidetall 49 Pris kr. 7,00

- 67 Klassifisering av kommunene i Norge 1974 Classification of the Municipalities of Norway
Sidetall 56 Pris kr. 7,00

- 68 Estimating the Flexibility of the Marginal Utility of Money: An Errors-in-Variables Approach
Estimering av pengenes grensenyttefleksibilitet: Et opplegg med feil i de variable
Sidetall 18 Pris kr. 5,00

- 69 Framskriving av folkemengden i Norge 1973-2100 Et analytisk eksperiment Population
Projections for Norway An Analytic Experiment Sidetall 100 Pris kr. 8,00

- 70 Aktuelle skattetall 1974 Current Tax Data Sidetall 73 Pris kr. 8,00
- 71	 Some Empirical Evidence on the Decreasing Scale Elasticity Noen resultater for produkt-

funksjoner med fallende passuskoeffisient for norsk bergverk og industri Sidetall 20
Pris kr. 5,00

- 72 En modell for analyse av utviklingen i de direkte skatter: Skattemodellen i MODIS IV A Model
for Analysis of the Development in Direct Taxes: Tax Model in MODIS IV Sidetall 63
Pris kr. 8,00

- 73 Hvem flytter i Norge? Tendensen i flyttergruppenes sammensetning etter 1950 The Migrants
in Norway Trends in the Composition of the Migrant Group after 1050 Sidetall 23
Pris kr. 5,00

- 74 Avskrivningsregler og prisen på bruk av realkapital Depreciation Rules and the User Cost
of Capital Sidetall 46 Pris kr. 7,00

- 75 Multiple Comparisons by Binary and Multinary Observations Multiple sammenlikninger ved
binere og multinere observasjoner Sidetall 33 Pris kr. 7,00
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Appendix 6

Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)

Selecte&publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)

	Nr.	 4	 InnfOring i maskinregning. Hefte 1. Addisjonsmaskiner
	Ty 	5	 InnfOring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner

• 8	 Framlegg til nordisk statistisk terminologi

9	 Standard for næringsgruppering

13	 Standard for handelsområder

19 Varenomenklatur for industristatistikken
	Tt 	22	 Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger

• 23 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk

24	 Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk
	Ty 	26	 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

27	 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra Forbruksundersokelsen 1958

28	 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk

29	 Norsk-Engelsk ordliste

30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering

32 Konsumprisindeksens representantvarer. Gruppering etter leveringssektor og art



Pris kr. 8,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo,
og er til salgs hos alle bokhandlere.
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