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1. INNLEDNING

Publikasjonen tar sikte pA a belyse behovet for tilsynsordninger for barn i alderen 7 - 12 Ar.

Arbeidet er utfort for Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Bakgrunnen for oppdraget er forsoks-

virksomheten som departementet driver med fritidshjem. Fritidshjem er et tilsyns- og aktivitetstilbud

for barn fra 7 til 10 ar for og etter skoletid. Det er i dag offentlige fritidshjem med plasser for

ca. 3 000 barn. Ca. 65 prosent av plassene er i Oslo, Akershus.

Det er nedsatt en styringsgruppe for forsokene. I sin forste delinnstilling, NOU 1979:20 Forsok

med fritidshjem, anslo styringsgruppen at det er et behov pA ca. 30 000 plasser i fritidshjem. Anslaget

var basert pA opplysninger fra blant annet Undersokelsen om gifte kvinners onsker om og behov for syssel-

setting 1968, Boforholdsundersokelsen 1973 og Undersokelsen om barnetilsyn 1975 samt lokale undersokelser

ved enkelte skoler i Oslo.

Styringsgruppen forbereder nA en ny delinnstilling og trenger mer aktuelle tall om behov for fri-

tidshjemsplasser.

Statistisk SentralbyrA ble bedt om A vurdere mulighetene for og nytten av en egen undersokelse om

behov for fritidshjemsplasser. Det er alltid vanskelig A kartlegge behov for og ettersporselen etter et

bestemt tilbud, spesielt nAr tilbudet er lite tilgjengelig eller lite kjent for potensielle brukergrupper,

slik tilfellet er med fritidshjem. Uten klargjoring av kostnadene ved og nytteverdien av tilbudet i for-

hold til alternative losninger, blir sporsmalet om behov smrt hypotetisk og lite egnet som grunnlag for

anslag over ettersporselen pA kortere eller lengre sikt. Innenfor rammen av en kort intervjuundersokelse,

vil en slik klargjoring av alternativene vmre umulig. Usikkerheten knyttet til anslagene over behovet

for fritidshjemsplasser vil derfor vmre stor.

Det foreligger i Byraet en god del datamateriale om foreldres arbeidssituasjon og om bruk av for-

skjellige typer tilsynsordninger. Slike data finnes blant annet i de kvartalsvise arbeidskraftsunder-

sokelser, Undersokelsen om kvinners arbeid ute og hjemme (1980), LevekArsundersokelsen 1980 og Tidsnyt-

tingsundersokelsen 1980-81. Etter ByrAets oppfatning kunne eksisterende data bearbeides slik at det

langt pa vei dekket departementets og styringsgruppens onsker om a tallfeste tilsynsbehov. Kostnadene

knyttet til dette er ogsa langt mindre enn ved egen datainnsamling.

Departementet valgte a satse pA utnyttelsen av eksisterende data. ByrAet ble bedt om A bearbeide

datamaterialet fra tilgjengelige kilder for A belyse folgende punkter:

1. Beskrive variasjoner i foreldres arbeidstid etter barnas alder.

2. Gi et anslag over behov for tilsyn for barn 7-12 ar, basert pA foreldrenes arbeids-

situasjon.

3. Vurdere hvilken hindring mangelen pA hjelp til barnepass utgjor for yrkesdeltaking.

4. Gi et anslag over udekket tilsynsbehov.

5. Beskrive hva slags tilsynsordninger barna har na, betalingsordninger, variasjoner etter

foreldrenes utdanning mv.

Departementet onsker A vurdere nmrmere aldersgrenser ved fritidshjem, som i dag er 7 - 10 Ar. I bade

Sverige og Danmark er tilbudet spent for barn over 10 Ar. ByrAet ble derfor bedt om A vurdere tilsyns-

behov for barn i alderen 7 - 12 ar.

Denne rapporten bestAr av 7 deler, med denne innledningen som den forste. I del 2 diskuteres be-

grepet tilsynsbehov og faktorene som kan tenkes A pAvirke dette. I del 3 beskriver vi arbeidssituasjonen

til foreldrene med barn i alderen 7 - 12 Ar og anslAr tilsynsbehov for gruppen som helhet ut fra foreld-

renes arbeidssituasjon. Del 4 omhandler mangelen pa hjelp til barnepass som hindring i yrkesdeltaking.

Tilsynsbehov for barn i de enkelte aldersgrupper er vurdert i del 5. Disse brukes til a revurdere
anslaget over tilsynsbehov basert bare pA foreldrenes arbeidssituasjon. I del 6 ser vi pA faktisk bruk

av tilsynsordninger, hva slags ordninger som brukes i forskjellige situasjoner, hvor mange betaler for

ordningene mv. Del 7 inneholder oppsummering og konklusjon. Som vedlegg -Niger en beskrivelse av var

hoveddatakilde - et utvalg av foresatte til barn 0-12 At-, avledet fra utvalget til arbeidskraftunder-

sokelsene i 1980.
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2. GENERELT OM TILSYNSBEHOV

I denne rapporten bruker vi begrepet tilsynsbehov om behov for regelmessig tilsyn for barn for og

etter skoletid av andre enn foresatte. Tilsyn er et sammensatt begrep. Det innebmrer et ansvar for om-

sorgsfunksjoner dvs. for a yte det umiddelbare stell og hjelp som barn trenger i daglige gjoremal. Det

innebmrer en kontrollfunksjon. Barnets atferd reguleres fora verne det mot farer og for a holde ad-

ferden innenfor tillatte grenser. Behovet for stell- og kontrollsider ved tilsyn avtar normalt etterhvert

som barnet utvikler selvstendighet i daglige gjoremal og aksepterer reglene for hva som er tillatt og

ikke tillatt atferd. Steil og kontroll alene gir dArlig grunnlag for barnets utvikling. For a vmre mer

enn oppbevaring, ma tilsyn ogsa inneb.Tre aktivt samvr med barna. Behov for dette avtar nok ogsa med

alder og med barnets okende selvsetendighet, men avtar i et langsommere tempo enn tilfellet er med behov

for stell og kontroll.

Tidsreferansen som danner rammen for axe diskusjoner om tilsynsbehov, er noen timer for og etter

skoletid. Selv om hver enkelt periode er kort, kan de tilsammen utgjore adskillige timer i lopet av en

uke. Barns tilsynsbehov ma derfor vurderes vel sa mye med utgangspunkt i samlet ukentlig tid som med ut-

gangspunkt i de fA timer pA en enkelt formiddag eller ettermiddag. I tillegg kommer alle dager med skole-

fri eller ferie.

Et barn kan sies a ha behov for tilsyn dersom han/hun ikke er moden nok til a passe seg selv i en
bestemt situasjon. Dette er et skjonnssporsmal som i en viss face i utviklingen, vil were vanskelig a

avgjore. Utviklingen gAr sjelden jevnt,og situasjoner er sjelden helt like. Bade foreldrene og barna ma

prove og feile seg fram. Foreldre og barn kan ha forskjellige oppfatninger om et tilsynsbehov er tilstede.

Ogsa foreldrene kan tenkes a vmre uenige seg imellom om et barn har nadd tilstrekkelig modenhet til a passe

seg selv. Normene som pAvirker oppfatninger om dette, vii nok variere fra et miljo til ett annet.

Hvor store krav som stilles til modenhet nAr et barn skal passe seg selv vii ogsa variere. Er

utemiljoet fysisk og sosialt trygt, vii tilsynsbehovet straks bli mindre enn nar det motsatte er tilfellet.

Lekekameraters modenhet kan vmre en viktig faktor i den forste tiden da et barn har nok med a passe seg

selv. OgsA eldre sosken vii kunne gi et barn state og den nodvendige tryggheten til a klare seg uten

tilsyn fra voksne. Finnes det noen voksne i rormiljoet, som et barn kan henvende seg til 'i en krise-

situasjon, som f.eks. foresatte til en lekekamerat, vii det kunne klare seg uten direkte tilsyn tidligere

enn ellers. Ansvaret for egenaktivisering blir lettere a overta for barn dersom tilbudet pa fritidsaktivi-

teter er godt utviklet i n.Trmiljoet.

Behovet for regelmessig tilsyn av andre enn foresatte henger som oftest sammen med foresattes

yrkesaktivitet, skolegang o.l. Tilsynsbehov utover det vanlige kan imidlertid medfore behov for regel-

messige tilsynsordninger som avlastning for foreldre til funksjonshemmede barn, uavhengig av foresattes

yrkesaktivitet.

For de aller fleste yrkesaktive er arbeid og hjem helt adskilte sf&rer. De fleste har ingen mulig-

heter til regelmessig a utove tilsynsfunksjoner overfor egne barn i arbeidstiden. Med mindre unntak ut-

over foresatte tilsyn overfor egne barn bare i den tiden foresatte har fri fra inntektsgivende arbeid og

er hjemme. Dess lengre foresattes fravwr utover skoletiden er, dess storre ma et barn vmre for a passe
seg selv og dess storre er behovet for etablering av en eller annen regelmessig tilsynsordning for barnet.

3. FORESATTES NAVERENDE ARBEIDSSITUASJON

3.1. Generelt om yrkestilpassninger 

I de aller fleste barnefamilier har faren fulltids yrkesarbeid. Morens yrkesaktivitet varierer,

og det er forst og fremst gjennom henne at familieenheten tilpasser seg barnas tilsynsbehov. Dersom fore-

satte vii dekke et tilsynsbehov selv, enten av egne onsker eller pa grunn av mangelen pa andre losninger,

ma yrkesaktiviteten til minst en av dem tilpasses skolens system.

Skolens hverdag stiller et sett med krav til foresattes arbeidssituasjon. Skoledagen er kort de

forste arene og mange barn begynner og slutter skolen til forskjellige tider, pa forskjellige dager.

Skolens planleggingsdager og ferie stiller et annet sett med kray. Barn har ca. 180 skoledager pr. ar.

Til sammenligning har en vanlig arbeidstaker med fem dagers uke omlao 250 arbeidsdager pr. ar medregnet

21 dagers ferie.
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En mulig tilpassing for familer med to foresatte er forskyvninger av arbeidstiden/valg av for-

skjellige skiftordninger 0.1., slik at minst en av de foresatte er hjemme utenom skoletid. De aller fleste

jobber er imidlertid pA dagtid. I folge LevekArsundersokelsen 1980 har amlag 80 prosent av alle ansatte

dagtid som arbeidsordning. (Iversen 1982) Selv om fleksitidsordninger har blitt mer vanlig de seinere

Ar, er mulighetene for A dekke tilsynsbehovet bare gjennom forskyvninger av fulltidsarbeid svwrt be-

grenset.

En mer utbredt tilpassing er at moren arbeider mindre enn heltid. Enten er hun hjemme pA full-

tid, eller er hennes fravor fra hjemmet utenom skoletiden begrenset til hva hun synes barnet tAler. Det

er saerlig blant deltidsansatte at en finner tidlig morgen og kveldsarbeid, (Iversen 1982) noe som tyder pA

at en kombinasjon av tilpassningsstrategier ofte er nedvendig.

Vi vet lite om hvordan familier der begge foreldre, eventuelt enslig forsorger, er i arbeid, inn-

retter seg pA dagene barna har fri fra skolen, i den lange sommerferien mv. Sikkert er det i alle fall

at individuelle losninger dominerer, og at mange kan tenkes A ha vanskeligheter med organisering av los-

finger fra gang til gang. I denne rapporten tar vi imidlertid utgangspunkt i tilsynsbehovet knyttet til

vanlige skoledager.

3.2. Graden av yrkesaktivitet 

Vi skal bruke datamaterialet fra Arbeidskraftsundersokelsene i 1980 supplert med registeropp-

lysninger om alder pA egne barn, til A beskrive foresattes nAvmrende arbeidssituasjon. Dette grunnlaget

gjores n&rmere rede for i vedlegg 1.

Tabell 1 viser arbeidssituasjonen has ektepar med barn 0-12 Ar. Arbeidstid er registrert i

form av antall timer inntektsgivende arbeid som ble utfort i en bestemt uke. Faktisk arbeidsinnsats vil

kunne variere fra uke til uke blant annet pA grunn av sykefravaer og overtidsarbeid. Det er derfor en

viss usikkerhet knyttet til bruk av disse tall som mAl pA vanlig yrkestilpassing pA individnivA. Vi

antar imidlertid at stabiliteten i arbeidsinnsatsen er tilstrekkelig stor til at antall timer utfort i

en bestemt uke, kan brukes som mAl pA vanlig arbeidstid i de fleste tilfeller. De som var midlertidig

frav&rende fra sitt arbeid i referanseuken, faller imidlertid utenom.

I tabell 1 har de som var i forstegangsmi1itwrtjeneste, sivilarbeidstjeneste eller som var studen-

ter uten inntektsgivende arbeid, blitt gruppert sammen med personer som utforte 30 timer eller mer inn-

tektsgivende arbeid i undersokelsesuken. Denne sammenslAingen er foretatt fordi disse gjoremAl antas

A medfore betydelig framr fra hjemmet og/eller betydelig reduksjon i mulighetene til A utove tilsyns-

funksjoner overfor barna.
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Tabell 1. Ektepar med barn 0-12 ar i grupper for barnas alder, etter ektefellenes arbeidssituasjon.
Prosent

KvinnerKvinner 	 ikkeKvinner 	 Kvinner 	 midlertidig
yrkesaktiv 	 yrkes-

yrkesaktiv 	 yrkesaktiv 	 fravrende
30 timer 	 aktiv,

20-29 timer, 1-19 timer, fra sitt 	
, 	

Andre/ Tallet pAI 	 eller mer, 	 mannen
mannen yr- 	 mannen yr- 	 arbeid, man- 	 uopp- ' observa-alt mannen yr- 	 yrkes-
kesaktiv, 	 kesaktiv, 	 nen yrkes- 	 gitt 	 sjonerkesaktiv, 	 aktiv/
verneplik- 	 verneplik- 	 aktiv, verne-verneplik- 	 verve-
tig/student 	 tig/student pliktig/stu-tig/student 	 pliktig/

dent 	
student

Alle 	 100 - 	 20 16 18 6 37 3 2 231

Med barn i
aldersgruppenl)

0- 3 ar 	 100 14 10 14 7 51 4 613
4- 6 	 " 	 100 15 14 20 6 43 2 8967 	n  	 100 14 12 23 6 41 4 339
8 	 " 	 100 20 17 19 7 35 2 341
9-10 	 "  	 100 20 16 20 5 35 3 676
11-12 	 "  	 100 23 20 20 5 28 4 720

Kvinner

1) Ektepar med barn som tilhorer forskjellige aldersgrupper, f.eks. en 5-Aring og en 7-Aring regnes med
flere ganger. I dette eksempelet regnes de med som ektepar med barn 4-6 ar og som ektepar med barn pA
7 ar

K i 1 d e: Arbeidskraftsundersokelsene i 1980.

I 60 prosent av ekteparene med barn 0-12 ar er begge ektefeller yrkesaktive. I om lag 20 prosent

arbeidet begge ektefeller 30 timer eller mer pr. uke.

Tabell 1 viser en klar sammenheng mellom yrkestilpassing og alder pA barna. Mens begge ektefeller

er yrkesaktive i 45 prosent av alle ektepar med barn 0-3 ar, er tilsvarende andel for ektepar med barn 7,

8, 9-10 og 11-12 ar henholdsvis 55, 63, 61 og 68 prosent. Kort og lang deltidslosning for kvinner er

doninerende yrkesaktive tilpassinger.

Tabell 2 viser gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke for ektepar med barn i forskjellige aldersgrupper.

Gjennomsnittlig arbeidstid for ektepar (summen av ektefellenes arbeidstid) raker med alder pA barna. Ekte-

par med barn 0-3 ar hadde gjennomsnittlig arbeidstid i alt pa 48 timer pr. uke mens for dem med barn 11-12

ar var tallet 55 timer pr. uke. Variasjonen skyldes forskjeller i gjennomsnittlig arbeidstid for gifte

kvinner med barn i forskjellige aldersgrupper.

Blant yrkesaktive gifte modre var det forholdsvis lite okning i gjennomsnittlig arbeidstid etter

barnas alder. Gjennomsnittlig arbeidstid for dem med barn 0-3 ar var 20 timer pr. uke, mens tilsvarende

tall for dem med barn 11-12 ar var 23 timer.

Ser vi spesielt pA yrkesaktive modre til 7-Aringer finner vi at de hadde gjennomsnittlig litt kort-

ere arbeidstid pr. uke enn yrkesaktive modre med yngre barn. Tallene kan tyde pA at arbeidsinnsatsen redu-

seres litt rundt barnas skolestart enten formelt gjennom redusert arbeidstid, eller gjennom okt framr,

permisjoner mv. Tallene er imidlertid usikre.
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Tabell 2. Samlet arbeidstid for ektepar med barn 0-12 Ar i grupper for barnas alder. Gjennomsnitt
pr. uke. Timer')

Barn i 	 aldersgrupper
0-3
Ar

4-6
Ar

7
Ar

8
Ar

9-10
Ar

11-12
Ar

Ektepar med barn 	 48 51 50 53 54 55

Kvinners arbeidstid 	
10

(611)
1611

(894)
10

(338)
13

(340)
14

(675) (719)

39 40 40 40 40 39
Menns arbeidstid 	

(608) (885) (335) (336) (666) (712)

Ektepar der begge ektefeller er yrkesaktive 60 60 57 62 63 63

Kvinners arbeidstid 	
20

(272)
20

(478)
18

(182)
21

(210)
22

(406)
23

(413)

Menns arbeidstid 	
40

(270)
40

(476)
39

(181)
41

(207)
41

(403)
40

(481)

Ektepar der bare mannen er sysselsatt
41 	 41 	 44	 41 	 42 	 41

(317) 	 (397) 	 (146) 	 (126) 	 (42) 	 (41)

1) Uoppgitt arbeidstid holdt utenom. 2) Tallet pa observasjoner i parentes.

Kilde: Arbeidskraftsundersokelsene i 1980.

Tabell 3 viser enslige forsorgeres arbeidstid. I alt var 65 prosent av enslige forsorgere med barn

0-12 Ar yrkesaktive, og ca. 40 prosent hadde arbeidstid pA 30 timer eller mer pr. uke. Igjen ser vi at det

er positiv sammenheng mellom arbeidstid oa barnas alder. Blant enslige forsorgere med barn 0-3 Ar var det

26 prosent som hadde arbeidstid pA 30 timer eller mer. For dem med barn pA 7 Ar og pA 11-12 Ar var til-

svarende tall henholdsvis 33 og 40 prosent.

Tabell 3. Enslige forsorgere med barn 0-12 Ar i grupper for barnas alder, etter arbeidstid pr. uke

Gjen-
Ikke 	 nomsnitt-

I alt 	 yrkes- lig
30 timer') 20-30 1-19 	 Midlertidig 	 Tallet pA

eller mer timer timer frav&rende 	 observasjoner
aktiv 	 arbeids-

tid2 )

Prosent Timer

Alle 	 100 	 39 	 7 13 6 35 16 325

Med barn i 	 alders-

100 	 26 	 3 13 5 53 11 79

gruppen

0- 3 Ar 	

4- 6 	 " 	 100 	 29 	 6 10 6 49 12 93

7 	H 100 	 33 	 8 8 7 44 15 39

8 " 	 100 	 37 	 5 14 9 35 17 43

9-10 	 " 	 100 	 49 	 9 15 2 25 23 81

11-12 	 " 100 	 40 	 9 11 7 33 19 91

1) 	 Omfatter ogsA studenter. 2) 	 Uoppgitt arbeidstid er holdt utenfor.

Kilde: Arbeidskraftsundersokelsene i 1980.
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3.3. Yrkestilpassinger til skolestart 

I Undersokelsen om kvinners arbeid ute og hjemme (1980) ble kvinners yrkesaktivitet fra

1970 til 1980 kartlagt i detalj. Vi bygger pA opplysninger fra denne undersokelsen nAr vi i tabell 4

ser pA yrkesaktiviteten til kvinner som har barn fodt i 1969 og 1970. Yrkesaktivitet registreres for

disse kvinnene pA tre tidspunkter: 1. januar Aret barnet fyller 7 Ar, 1. januar Aret barnet fyller 8

Ar og til slutt 1. januar Aret barnet fyller 9 Ar. Av dem som var yrkesaktive et halvt Ar for barnet

begynte pA skolen, var hele 97 prosent fremdeles yrkesaktive ett Ar seinere og 96 prosent var yrkes-

aktiv pA alle tre tidspunkter. Det er lite som tyder pA at skolestarten er sA vanskelig for yrkes-

aktive modre at de mA slutte i arbeidet. Vi har imidlertid tidligere vist tall som kan tyde pA at

arbeidstiden reduseres noe.

Av dem som ikke var yrkesaktive et halvt Ar for barnets skolestart, var 82 prosent fremdeles

ikke yrkesaktive etter ett Ar og 63 prosent var ikke yrkesaktive pA alle tre tidspunktene. Okningen

i yrkesaktivitet var like sterk mellom Arene barna fylte 7 og 8 Ar og mellom Arene barna fylte 8 og 9

Ar. Dette tyder heller ikke pA at skolestart oppleves som en spesielt vanskelig tid til A begynne

inntektsgivende arbeid. For mange er det nok heller det motsatte. Skolestart representerer det forste

tilbud mange har for avlastning i tilsynsfunksjonen.

Tabell 4. Yrkesaktivitet blant kvinner med barn fodt 1969 eller 1970, pr. 1. januar i Arene barna
fylte henholdsvis 7, 8 og 9 Ar. Prosent

Samme yrkesstatus
	

Samme yrkesstatus
1. januar Aret
	

1. januar Aret
	

Tallet pA
barnet fyller
	

barnet fyller
	

observasjoner

7 og 8 Ar
	

7, 8 og 9 Ar

Yrkesaktiv 

1. januar Aret barnet
fyller 7 Ar  	 97 	 96 	 153

Ikke yrkesaktiv

1. januar Aret barnet
fyller 7 Ar  	 82 	 63 	 124

Kilde: Kvinners arbeid ute og hjemme (1980)

3.4. Tilsynsbehov utfra nAv&rende arbeidssituasjon 

I mangel pA et direkte mAl pA tilsynsbehov skal vi forsoke A lage indirekte mAl for dette ved

A tallfeste flere forhold som pAvirker tilsynsbehovet. Et av de viktigste av disse forhold er fore-

sattes nAveerende arbeidssituasjon. I forste omgang forutsetter vi at alle barn 7-12 Ar har et be-

hov for regelmessig tilsyn av andre enn foresatte dersom deres foresatte (begge foresatte) arbeider

over et visst antall timer pr. uke. (Definisjon A)

Vi skal bruke to timegrenser og beregne tilsynsbehov utfra en grense pA 20 og pA 30 timer

pr. uke. Timegrensene er valgt noe vilkArlig. Arbeidstiden under 20 timer kan ogsA medfore behov for

en tilsynsordning dersom arbeidstiden er dArlig synkronisert/faller i liten grad sammen med skoletiden

o.l. Forskyvninger i arbeidstiden ektefeller imellom kan gjore ekteparet uavhengig av tilsynsordninger

selv om begge arbeider mer enn 20 timer pr. uke. Vi har ingen opplysninger i arbeidskraftsundersokel-

sene om hvilke dager i uken eller hvilke tider pA dognet intervjupersonen arbeider og mA derfor bare

to utgangspunkt i ukentlig arbeidstid. Vi antar at en viktig motivasjon for A velge kort deltids-

arbeid (1-19 timer) nettopp er A unngA behov for en tilsynsordning for barna mens dette blir vanske-

ligere dess lengre arbeidstiden er utover dette minimum.
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I tabell 5 og 6 anslAr vi hvor mange barn det er mellom 7 og 12 Ar som har foresatte med for-

skjellige arbeidssituasjoner. I tabell 5 gis tall for barn til ektepar, i tabell 6 tall for barn til

enslige forsorgere.

PA en tilsvarende mate som i tabell 1 er barna til dem som er i forste gangs militzertjeneste,

sivilarbeidstjeneste, og til studenter uten inntektsgivende arbeid slAtt sammen med barna til dem som

har utfort 30 timer eller mer inntektsgivende arbeid pr. uke.

Vanlig arbeidstid er beregnet for foresatte som var midlertidig fravaerende. Vi antar at

denne gruppen har samme fordeling etter arbeidstid som personer som har utfort inntektsgivende arbeid

i undersokelsesuken. Barna er da gruppert etter de beregnede vanlige arbeidstider.

Estimeringsmetoden er gjort nfflrmere rede for i vedlegget.

Tabell 5. Barn 7-12 Ar til ektepar i grupper for arbeidssituasjon og barnets alder. 1000

I alt Barnets alder

8 Ar 	 9-10 Ar 7 Ar 11-12 Ar

Mor yrkesaktiv 30 timer eller mer pr. uke.
Far yrkesaktiv, vernepliktig/student  	 76 	 8 	 13 	 25 	 30

Mor yrkesaktiv 20-29 timer pr. uke.
Far yrkesaktiv, vernepliktig/student  	 66 	 7 	 11 	 22 	 26

Mor yrkesaktiv 1-19 timer pr. uke. Far yrkes-
aktiv, vernepliktig, student  	 77 	 13 	 12 	 25 	 26

Mor ikke yrkesaktiv. Far yrkesaktiv,
vernepliktig, student  	 116 	 22 	 20 	 41 	 34

Andre  	 12 	 2 	 1 	 4 	 5

Kilde: Arbeidskraftsundersokelsene i 1980.

Tabell 6. Barn 7 til 12 Ar, til enslige forsorgerel) i grupper for forsorgerenes arbeidssituasjon og
barnets alder. 1000

I alt
Barnets alder

7 Ar 	 8 Ar 	 9-10 Ar 	 11-12 Ar

Foresatt yrkesaktiv 30 timer eller
mer pr. uke  	 21	 4 	 3 	 7 	 7

Foresatt yrkesaktiv 20-29 timer pr. uke
	

3
	

1 	 0 	 1

Foresatt yrkesaktiv 1-19 timer pr. uke
	

6
	

1 	 1 	 2 	 2

Foresatt ikke yrkesaktiv  
	

14
	

3
	

3 	 5

1) Barn til samboende regnes med.

Kilde: Arbeidskraftsundersokelsenei1980.

AnslAr vi tilsynsbehovet ut fra timegrensen pA 20 timer, var det i alt i 1980 ca. 166 000 barn i

alderen 7-12 Ar som hadde behov for tilsyn av andre enn foresatte. Av disse var 24 000 barn til enslige

forsorgere som arbeidet 20 timer eller mer i uken, mens 142 000 var barn til yrkesaktive ektepar der

begge ektefeller arbeidet 20 timer eller mer i uken. (Definisjon A.1.)

Setter vi timegrensen 1103/ere og definerer tilsynsbehov utfra en arbeidstid pA 30 timer pr. uke

eller mer, hadde ca. 97 000 barn i alderen 7-12 Ar et behov for tilsyn av andre enn foresatte. Av

disse var 21 000 barn til enslige forsorgere og 76 000 barn til yrkesaktive ektepar. (Definisjon A.2)
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Estimatene kan tolkes som en 0N/re grense pA tilsynsbehov med utgangspunkt i nAv&rende arbeidssituasjon.

De tar verken hensyn til praktiske tilsynslosninger slik som eldre sosken som kan passe mindre barn,

eller at foreldrene kan arbeide til forskjellige tider pa deignet mv. De tar heller ikke hensyn til

forskjeller i barns evne til A passe seg selv. Dette siste hensyn kommer vi tilbake til i del 5.

4. MANGLENDE BARNEPASS SOM HINDRER SYSSELSETTING

Nav,Trende arbeidssituasjon alene gir et utilstrekkelig grunnlag for A anlsa storrelsen av til-

synsbehov. Den observerte arbeidssituasjonen mA sees som resultat av en tilpasning av onsker, for-

pliktelser og muligheter. Noen av dem som er hjemmemrende eller som har kort deltidsarbeid (1-19 timer)

har nok valgt disse tilpasninger blant annet fordi det ikke fantes andre passende losninger for barnas

tilsynsbehov. Disse ma ogsa sies A ha et behov for tilsynsordninger.

I aysnitt 3 kom vi fram til anslag over tilsynsbehov utfra foresattes nav&rende arbeidssituasjon.

Nar vi brukte timegrensen pA 20 timer pr. uke var det 166000 barn som trengte tilsyn (A.1). Med en

30 timers grense var tallet 97 000 barn (A.2).

I dette aysnitt ser vi pA tilsynsbehov utfra den onskede arbeidssituasjonen.

4.1. onsker arbeid 

Tabell 7 viser den viktigste Arsak til at ikke yrkesaktive personer med barn 7-12 Ar, som onsker

sysselsetting, ikke soker arbeid. Grunnen som ble oppgitt var oftest mangelen pA passende arbeid. Om

lag 40 prosent svarte at dette var den viktigste Arsak til at de ikke sokte arbeid. Den nest viktigste

Arsak for A ikke sake arbeid var mangelen pA hjelp til barnepass. Naemere 30 prosent oppgav dette som

viktigste Arsak, noe som tilsvarer om lag 6 000 personer. SporsmAlet var formulert slik at det gjaldt

familien som enhet, dvs. at det gjaldt mangelen pA hjelp til barnepass av minst ett barn uten A spesi-

fisere hvilket eller hvilke barn det gjaldt. Vi mA derfor se rermere pA alderssammensetningen av barne-

flokken for A kunne vurdere tilsynsbehov spesielt for barn i 7-12-Arsalderen. Dersom yngste barn i

familien var under 7 ar ble mangelen pA hjelp til barnepass oppgitt som viktigste Arsak av 52 prosent.

Var derimot yngste barn i familien 7-12 Ar, oppgav bare 11 prosent mangelen pA hjelp til barnepass

som viktigste Arsak. Ut fra dette vil vi ansla at det mangler hjelp til barnepass av om lag 2 000 barn

i 7-12-Arsalderen. I de resterende tilfeller er det heller mangel pA hjelp til pass av forskolebarn som

skaper hinder for onsket yrkesdeltaking.

I alt var det ca. 24 000 ikke yrkesaktive foresatte til barn 7-12 Ar som onsket arbeid.

Skulle arbeidsmarkedssituasjonen bedre seg for disse eller andre hindringer til yrkesdeltaking fjernes,

vil et tilsynsbehov melde seg for barna til dem som arbeidet over et visst minimum. Antar vi at denne

gruppen vil to arbeid i samme omfang som dem som er yrkesaktiv i dag, vil om lag 1 500 foresatte arbeide

20 timer pr. uke; 9 000 vil arbeide 30 timer eller mer pr. uke. Dette vil tilsi et tilsynsbehov hos

rundt regnet 20 000 barn hvis timegrensen pA 20 timer brukes, 12 000 barn hvis vi bruker en timegrense

pA 30 timer pr. uke.

Tabell 7. Ikke yrkesaktive med barn 7-12 ar og som onsker arbeid i grupper for yngste barns alder, etter
viktigste Arsak for A ikke sake arbeid. Prosent

PangeV M
pA
angel

Mangler 	 Gikk pA 	 Tallet pA
a pas- 	 hjelp 	 Svak

hjelp 	 skole/ 	 Annet observa-I alt sende 	 til 	 helse
arbeid 	 barnepass hjemme
	 studerte 	 sjoner

Alle 	 100 39 28 3 5 10 15 154

Yngste barn 0-6 Ar 	 100 33 52 3 3 2 6 66

Yngste barn 7 til 	 12 ar 	 100 44 11 3 6 15 21 89

Kilde: Arbeidskraftsundersokelsenei1980.
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4.2. Onsker lengre arbeidstid 

Vi kan ikke tallfeste hvor mange av dem med kort deltidsarbeid som ville ha valgt lengre arbeids-

tid dersom det fantes akseptable tilsynsordninger for barna. Vi kan imidlertid antyde storrelsesorden

av denne gruppen ved A se pA arbeidstidsonsker til gifte modre sysselsatt pa deltid. Opplysninger

.er hentet fra Statistisk SentralbyrA Deltidsundersokelsen 1978. Tabell 8 viser at om lag 14 prosent

av gifte kvinner med barn under 16 Ar og som arbeider 1-19 timer pr. uke, onsker seg en arbeidstid pa

20 timer eller mer pr. uke.

Vi har tidligere sett at 83 000 barn i alderen 7-12 Ar hadde en foresatt som arbeidet 1-19 timer

pr. uke (tabell 5 og 6). Vi antok at disse barn ikke hadde behov for tilsyn av andre enn foresatte.

Skulle anslagsvis 10-15 prosent av !wire til disse barn onske en arbeidstid pa over 20 timer pr. uke,

vil rundt regnet 10 000 barn trenge en eller annen form for tilsynsordning nAr 20 timers grense brukes.

Bruker vi 30 timers grense ville om lag 3 000 barn trenge tilsyn.

Tabell 8. Gifte kvinner med barn under 16 Ar sysselsatt 1-19 timer pr. uke, etter onsket arbeidstid.
Prosent

Onsker lengre arbeidstid 
I alt

I alt 	 Under 19 	 20-29 	 30 timer

Onsker 	 Onsker
kortere 	 ingen
arbeids- 	 forand-
tid 	 ring

Alle
	

100 	 19 	 6 	 10 	 4 	 3 	 77

Kilde: Deltidsundersokelsen 1978.

Legger vi sammen anslagene over tilsynsbehov basert pA foresattes onskede arbeidssituasjon

(aysnitt 4) og nAvcrende arbeidssituasjon (aysnitt 3), far vi et totalt anslag pa 196 000 barn nAr 20

timers grense benyttes (Definisjon B.1). Med 30 timers grense far vi et anslag pa ca. 112 000 barn

(Definisjon B.2).

5. BARNAS EVNE TIL A PASSE SEG SELV

Anslagene over tilsynsbehov ut fra foresattes nbarende eller onsket arbeidssituasjon er svwrt

hoye, 112 000 eller 196 000 avhengig av definisjonen.

I beregningen av disse tall har vi forutsatt at alle barn i alderen 7-12 ar trenger tilsyn der-

som foresattes naveerende eller onsket arbeidstid var over et viss minimum.

5.1. Vurdering av barns evne til A passe seg selv 

Barnets evne til A passe seg selv oker med alder,og behovet for tilsyn av voksne avtar. Det er

derfor urimelig A forutsette f.eks. at 12-Aringer har like store behov for tilsyn som 7-cringer. Indivi-

duelle variasjoner forekommer. Noen barn er tidlig modne, andre seint. De kravene som stilles til

barna som skal passe seg selv, varierer med sammensetning av barneflokken, bomiljo mv. Likevel finnes

det nok en viss regelmessighet knyttet til normal utvikling av selvstendighet og til oppfatninger av

denne.

I Tidsnyttingsundersokelsen 1980-81 ble foresatte bedt om A vurdere hvert barns evne til A passe

seg selv i forskjellige situasjoner. Sporsmalsformuleringen var slik at de fleste svarte nok ut fra

hvordan barnet mestrer enkelte tilfeller av frav&r av voksen. Resultatene viser en klar sammenheng

mellom barnets alder og evnen til A passe seg selv. I folge foresattes vurdering kunne nesten en

tredejedel av alle 6-Aringer, over halvparten av alle 7-Aringer og praktisk talt alle barn 10 Ar og

over passe seg selv noen timer (men ikke nodvendigvis regelmessig). A passe seg selv en hel dag, f.eks.

i forbindelse med skolefri, kunne bare 15 prosent av 7-Aringer, 37 prosent av 8-Aringer. Selv blant

12 Aringer var det 7 prosent som ikke kunne passe seg selv en hel dag ifolge foresattes vurdering.
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Figur 1. Andel av barn i forskjellige aldersgrupper som kan passe seg selV (vare alene)
noen timer og andelen som kan passe se en hel dam. Prosentl)
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1) TidsnyttingsundersOkelsen bygger ph et personutvalg. I utvalget av barn som vi avleder
ph grunn av tidsnyttingsutvalget, vil barn til gifte/samboende ha hOyere sannsynlighet
for A komme med enn barn til enslige forsOrgere. Resultatene er veide for A kompen-
sere for dette.

Kilde: Tidsnyttingsundersokelsen 1980 - 81

Vi antar at barnets forste erfaringer med A passe seg selv gjores i enkelte situasjoner med kort-

varige fravmr av voksne. Bare etter at et barn har gjennomgAtt denne fasen i selvstendighetsutvikling,

vil det v&re mulig for det A passe seg selv regelmessig noen timer. PA tilsvarende mate vil evnen til

A passe seg selv regelmessig noen timer v&re en nodvendig forutsetning for utviklingen av evnen til A

passe seg selv mange timer, pA regelmessig basis.

Figur 1, som viser barns evner til A passe seg selv i enkelte situasjoner, kan ikke uten videre

brukes til A beskrive deres evne til A passe seg selv i situasjoner knyttet til regelmessig fravr av

foresatte, spesielt der fravmret er langvarig. I figur 2 forsaker vi A anslA barnas evner til A passe

seg selv i disse situasjoner. Vi tar utgangspunkt i figur 1, andel som kan passe seg selv noen timer.

Vi legger til ett Ar pA alderen for utvikling av evner til A passe seg seiv regelmessig noen timer og

ytterligere ett Ar for A klare dette over mange timer. Vi antar at utviklingen av disse evner tar

samme formen som utvikling av evnen til A passe seg seiv noen timer i enkelte situasjoner. Kurvene

bare forflyttes henholdsvis ett og to Ar. Om lag 70 prosent av 8-Aringer kan passe seg seiv noen timer

i enkelte situasjoner. Vi bruker dette tall som estimat for andel av 9-Aringer som kan gjore dette

regelmessig og for 10-Aringer som kan gjore dette mange timer.
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Figur 2. Andel barn i forskjellige aldersgrupper som regelmessig kan passe seg selv

noen timer i enkelte situasjoner. Prosent
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Kilde: TidsnyttingsundersOkelsen 1980-81

5.2. Revurderte anslag over behov for tilsyn 

Vi skal na bruke disse anslag over barnas evne til A passe seg selv sammen med opplysninger

om foresattes nAv&rende eller onsket arbeidssituasjon for A gi et revurdert anslag over behov for til-

synsordninger. I dette revurderte anslag antar vi at barn har behov for tilsynsordninger dersom de ikke

kan passe seg selv i tiden deres foresatte er borte fra hjemmet pA grunn av nAvnirende eller onsket ar-

beidssituasjon. Denne definisjon skal vi kalle definisjon C for A skille den fra definisjon A som byg-

ger bare pA foresattes naveerende arbeidssituasjon og definisjon B som bygger pA bade nAvnirende og onsket

arbeidssituasjon til foresatte. Anslag over tilsynsbehov i folge definisjon C beregnes ved A multipli-

sere antall barn som har foresatte i en bestemt arbeidssituasjon, med prosentandel av barn som ikke kan

passe seg selv i den aktuelle arbeidssituasjonen. Beregningene som vises i tabell 7 er utfort for de

forskjellige aldersgrupper.
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Tabell 7. Beregning av tilsynsbehov for barn 7-12 Ar ut fra foresattes nAv mrende eller onsket ar-
beidssituasjon og barnas evne til A passe seg selv

Barn til foresatte med nAmrende eller onsket
arbeidstid pA 30 timer eller mer. 1 000 	

'Andel barn som ikke kan passe seg selv mange
timer. Prosent 	

Barn til foresatte med nAvmrende eller onsket
arbeidstid pA 30 timer eller mer og som ikke
kan passe seg selv mange timer. 1 000  

Barn til foresatte med nAvmrende eller onsket
arbeidstid pA 20-29 timer. 1 000 	

Andel barn som ikke kan passe seg selv noen
timer. Prosent 	

Barn til foresatte med nAv&rende eller onsket
arbeidstid pA 20-29 timer og som ikke kan
passe seg selv noen timer. 1 000 	

I 	 alt 7 Ar 8 Ar 9-10 Ar 11-12 	 Ar

112 14 19 37 42

85 70 40 5

42 12 13 15 2

84 10 13 28 33

- 70 40 5 5

15 7 5 1 2

Bruker vi 20 timers grense, hadde i alt 57 000 barn i alderen 7-12 Ar behov for regelmessig til-

syn av andre enn foresatte i folge definisjon C, 42 000 av disse hadde foresatte med nAvmrende eller

onsket arbeidstid pA 30 timer eller mer pr. uke.

Tabell 	 8. 	 Barn 7-12 Ar med tilsynsbehov ut fra forskjellige definisjoner av behov. 1 	 000

Definisjon I 	 alt 7 Ar 8 Ar 9-10 Ar 11-12 Ar

B.1 	 NAv&rende eller onsket arbeidstid til
foresatte 20 timer eller mer pr. 	 uke 	 196 25 30 67 75

B.2 	 Nbarende eller onsket arbeidstid til
foresatte 30 timer eller mer pr. 	 uke 	 112 14 19 37 42

C.1 	 Nav,Trende eller onsket arbeidstid pA
20 timer pr. 	 uke og barnas evne til 	 A
passe seg selv 	 57 19 18 16 4

C.2 	 NAmrende eller onsket arbeidstid pA
30 timer eller mer og barnas evne til 	 A
passe seg selv 	 42 12 13 1.5 2

6. 	 BRUK AV TILSYNSORDNINGER

6.1. 	 Andel 	 med regelmessig tilsyn

Vi skal nA se nmrmere pA faktisk bruk av tilsynsordninger og forsoke A tolke brukstall i forhold

til diskusjonen vi har hatt i tidligere deler av rapporten.

Opplysninger om bruk av tilsynsordninger er hentet fra undersokelsen om Kvinners arbeid ute og

hjemme (1980). Aldersgrensene brukt i dette aysnittet er forskjellige fra det vi har brukt tidligere,

nemlig 8-10 Ar. Dette skyldes flere ting. For det forste gjaldt sporsmAlet i Kvinners arbeid ute og

hjemme, bruk av tilsynsordninger bare for barn 10 Ar og under. Vi har ogsA valgt A holde 7-Aringer,

dvs. barn som fylte 7 Ar i lopet av undersokelsesAret, utenfor de fleste tabeller om bruk av tilsyns-

ordninger. Grunnen til dette er at datainnsamlingen ble foretatt tidlig pA Aret og tilsynsordningene

registrert for 7 Aringer gjaldt derfor det halve Aret for barna begynte pA skolen.

Utvalget til undersokelsen om kvinners arbeid bestAr av kvinner i alderen 20 til 67 Ar. Tabel-

lene som vi skal presentere, gjelder barn til disse kvinner. Disse barn utgjor ikke et representativt

utvalg av alle barn. Barn til mannlige enslige forsorgere har ikke kommet med. Om lag 12 prosent av

enslige forsorgere med barn 7-12 Ar er menn. Vi antar at yrkesaktiviteten er hoyere blant mannlige enn

blant kvinnelige enslige forsorgere og at andel barn med tilsynsordninger vil mre hoyere blant den forst
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nevnte enn den sistnevte gruppe. I og med at barn til mannlige enslige forsorgere utgjor bare en liten

andel av barn i alt, antas dette imidlertid ikke a pavirke resultatene I srlig grad.
Tabell 9 viser at 16 prosent av barn 8 til 10 ar ble regelmessig passet av andre enn foresatte.

Resultatene fra Levekarsundersokelsen 1980 viser omtrent det samme resultatet (14 prosent). Blant 8-

Aringer hadde 23 prosent tilsyn av andre enn foresatte. Til sammenligning hadde 39 prosent av 7-Aringer

regelmessig tilsyn av andre enn foresatte i halvaret for skolestart. Blant 9-10 cringer hadde bare

13 prosent regelmessig tilsyn av andre enn foresatte.

Tabell 9. Barn i alderen 8 til 10 Ar i grupper for alder/morens arbeidstid, etter om de ble regelmessig
passet av andre enn foresatte. 	 Prosent

I 	 alt

Passer seg
selv/passes
bare av
foresatte

Passes av
andre

Tallet pA
observasjoner

Alle 	 100 84 16 390

Alder

8 Ar 	 100 77 23 112

9-10 Ar 	 100 87 13 278

Morens arbeidstid pr. 	 uke

30 timer eller mer 	 100 67 33 110
20-29 timer 	 100 82 18 94
1-19 	 " 100 94 6 69
Ikke yrkesaktiv 	 100 94 6 117

Kilde: 	 Kvinners arbeid ute og hjemme. 	 1980.

Bruk av tilsynsordninger hadde som ventet en klar sammenheng med morens arbeidstid. Noe u-

ventet er det kanskje at sa mange barn med modre som arbeidet 30 timer eller mer pr. uke ikke hadde til-

syn av andre enn foresatte (67 prosent). Likeledes er det noe uventet at sa mange som 6 prosent av

barna til ikke yrkesaktive modre hadde en eller annen form for tilsynsordning.

6.2. Udekket tilsynsbehov? 

Tall for faktisk bruk av tilsynsordninger (tabell 9) stemmer svmrt godt overens med vart anslag

"C.1" over tilsynsbehov (Tabell 8 for aldersgruppen 8-10 Ar). I folge definisjon C.1 har om lag 32 000

barn i alderen 8-10 ar eller ca. 16 prosent behov for regelmessig tilsyn av andre enn foresatte. Tabell

9 viser at 16 prosent av barn i denne aldersgruppen har regelmessig tilsynsordning. Definisjon C bygger

bade pA foresattes nAvwrende og onsket arbeidssituasjon samt barnas evne til A passe seg selv. Vi kan

selvsagt ikke vente at et hypotetisk behov basert pa onsket arbeidssituasjon skulle nedfelle seg i

faktisk bruk av tilsynsordning. Denne gruppen er imidlertid liten, og dersom vi holder dem utenom pa-

virkes ikke anslag C.1 eller C.2 i nevneverdig grad.

Selv om andel med tilsynsbehov og andel som bruker tilsynsordninger er like store, betyr ikke

dette nodvendigvis at tilsynsbehovet ut fra %/Are definisjoner blir dekket. Ser vi pa barn med modre som

arbeider 30 timer eller mer pr. uke, finner vi for eksempel at bare 33 prosent brukte tilsynsordning mens

vi har regnet med at 49 prosent av disse trengte tilsyn av andre enn foresatte. Forskjellen kan skyldes

flere ting. Det kan skyldes at ektefeller i storre grad enn antatt organiserer arbeidsdagen med for-

skyvninger av arbeidstid, o.l. dvs. arbeider til forskjellige tider pa dagen for A begrense tiden barna

er alene. Det kan skyldes at barn utvikler selvstendighet raskere enn antatt i figur 2. Eldre sosken

kan spille en storre rolle enn antatt mv. Det er ogsa mulig at en del av avviket skyldes et udekket 

tilsynsbehov. Mangelen pa tilbud pa en tilsynsordning kan tvinge foresatte til A overlate barn til seg

selv, for barna er modne for det. Foresatte kan ogsa ha overvurdert barnas evne til A passe seg selv og

ikke forsokt A fA i stand noen tilsynsordning.
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Med unntak av denne gruppen som arbeider 30 timer eller mer er det lite som tyder pA et udekket

tilsynsbehov utfra foresattes vurdering. Barnepedagoger og andre fagfolk kan imidlertid vurdere barns

tilsynsbehov anderledes enn foresatte gjor. Det kan tenkes at dette 	 ville gjelde vurdering av

storre barns behov for aktivt sammr. Tar vi utgangspunkt i behovstall beregnet bare pa grunnlag av

foresattes nbarende arbeidssituasjon i definisjon A, viser brukstall et stort udekket behov. Om lag

40 prosent av barn 8-10 ar har behov for tilsyn utfra foresattes nAmrende arbeidssituasjon (definisjon

A.1), mens bare 16 prosent faktisk har tilsyn. Dette tilsvarer et udekket behov for tilsyn has 50 000

barn i denne aldersgruppen alene.

6.3. Betalte tilsynsordninger 

Vi antar at den potensielle ettersporselen etter en betalt ordning slik som fritidshjem, er

storst blant dem som i dag betaler for barnas tilsyn. Det er rimelig A vente at dess mer tilsyn et

barn trenger, dess oftere er tilsynsordningen betalt, og dess hoyere betlingssatsen er, dess storre

vil tilsynsbehovet v&re for tilbudet benyttes. Er et barn pa grensentil A klare seg selv, vil fore-

sattelettere kunne organisere en eller annen form for ubetalt tilsyn, tilpasset barnets begrensede behov.

Ubetalte ordninger er ikke uten kostnader i form av takknemlighetsgjeld, krav om gjenytelser mv. Like-

vel antar vi at forholdsvis fa vil velge en betalt ordning dersom de har adgang til en ordning av til-

svarende kvalitet som er ubetalt. Skulle deres ubetalte losning falle bort av forskjellige grunner,

vil barnas behov matte vurderes pa nytt. Mange vil nok la barnet passe seg selv fram for A betale for

tilsynet.

I undersokelsen om Kvinners arbeid ute og hjemme ble det spurt om familien hadde noen betalt

tilsynsordning. SporsmAlet gjaldt for familien som enhet, og vi ma derfor se mrmere pA familiens

sammensetning for a kunne si noe om foresatte betaler for tilsyn for skolebarn 8-10 Ar. Tabell 10 viser

at tilsyn er betalt for om lag halvparten av barna 8-10 ar. (Resultatene fra Levekarsundersokelsen 1980

viser omtrent det samme). Det er mer venlig a betale for tilsyn for barn under skolealder.

Tabell 10. Madre med tilsynsordninger for barn 0-10 Ar i grupper for alder pA barna med tilsyn/antall
barn med tilsyn, etter om husholdningen betaler for tilsyn eller ikke. Prosent

I 	 alt Betaler
BetaTer
ikke

TalTet pa
observasjoner

Tilsyn bare for barn under 8 Arl) 	 100 84 16 205

Tilsyn bade for barn under 8 Ar og barn
8 Ar og over 	 100 86 14 21

Tilsyn bare for barn 8 Ar og over 	 100 48 52 33

Antall 	 barn som far tilsyn

1 	 100 79 21 186

2 eller flere 	 100 82 18 71

1) Barn som er 7 ar og under har ikke begynt pA skolen pA intervjutidspunktet.

Kilde: Kvinners arbeid ute og hjemme (1980).

Om lag 85 prosent av dem med tilsynsordninger for barn under 8 Ar, betaler for disse. Samlet

manedlige tilsynsutgifter for dem med betalte tilsynsordninger for ett eller flere barn 8-10 ar og ikke

andre barn, var ca. 500 kr. Tallet pA observasjoner er imidlertid svmrt lavt og resultatene usikre.

6.4. Type tilsynsordning 

Tilsynsordninger gjaldt som oftest fA timer pr. uke. Om lag en tredjedel av barn med tilsyn

hadde tilsyn bare 1-15 timer pr. uke. Ordningene kjennetegnes ogsA av fleksibiiitet. Om lag en fjerde-

del av barna med tilsyn hadde ordninger som varierte i timetall etter behov.



21

Tabell 11. Barn 8-10 Ar med tilsynsordning etter hvor mange timer pr. uke barnet vanligvis blir passet
utenom skoletid av andre enn foresatte. Prosent

Timetall 	 Tallet
16-25 	 26 timer 	 varierer 	 Uopp- 	 pA ob-

I alt 	 1-15 timer 	
timer 	 og over 	 etter 	 gitt 	 serva-

behov 	 sjoner

Alle barn  	 100 	 33 	 20 	 17 	 25 	 5 	 64

Kilde: Kvinners arbeid ute og hjemme 1980.

Tabell 12 viser hva slags tilsynsordninger barna i alderen 8-10 Ar hadde. Besteforeldrene stod

for mesteparten av tilsynet. Om lag 6 prosent av barna ble regelmessig passet av besteforeldrene. Yt-

terligere 4 prosent ble passet av andre slektninger, naboer eller venner til foresatte. Ordninger med

hushjelp eller dagmamma ble brukt for om lag 5 prosent av barna. Tallene kan tyde pA at hushjelp-

ordninger er noe vanligere der moren arbeider pA heltid. Tallet pA observasjoner er imidlertid lavt

og resultatene usikre.

Tabell 12. Andel av barn 8 til 10 Ar med forskjellige slags tilsynsordninger i grupper for morens ar-
beidstid. Prosent

Passes av 	 Passes av 
andre enn 	 Andre 	 Tallet pA
foresatte 	 Beste- 	 slektn., Hushjelp, 	 Barne-

Annet 	
observa-

i alt 	 foreldre naboer, 	 dagmamma 	 hage 	 sjoner
venner

Alle barn 8-10 Ar 	 16 6 4 5 1 2 390

Morens arbeidstid pr. uke

33 13 14 14 3 3 11030 timer eller mer 	
20-30 	 " 	 18 7 6 5 1 1 94
1-19 	 " 	 6 3 2 0 0 2 69
Ikke yrkesaktiv 	 6 1 3 2 1 2 117

Kilde: Kvinners arbeid ute og hjemme (1980).

Bruk av tilsynsordninger varierer med morens utdanning. Dette skyldes nok tildels sammenhengen

mellom utdanning og arbeidstid. Det kan ogsA tolkes som tegn pA forskjeller i oppfatninger av barnas

tilsynsbehov. Tabell 13 viser hva slags tilsynsordninger de yrkesaktive modre med forskjellig utdannings-

nivA hadde for sine barn. Barn til yrkesaktive modre med hoy utdanning hadde oftere tilsynsordninger enn

barn til yrkesaktive modre med lav utdanning. Det var spesielt hushjelp og dagmamma som ble brukt oftest

avdemmed hoy utdanning.

Tabell 13. Andel av barn 8-10 Ar med yrkesaktive modre med forskjellige slags tilsynsordning i grupper
for morens utdanning. Prosent

Passes av 	
Passes av
	 Tallet

andre enn 	
Beste- 	 slektn., 	 Hushjelp, 	 Barne-

foresatte 	 Annet 	 Pa
i alt 	

foreldre 	 naboer, 	 dagmamma 	 hage 	 barn
venner

Morens utdanning

Bare grunnskoleutdanning 	 13 7 2 2 0 2 56

Utvidet almenutdanning uten
yrkesutdanning 	 17 8 2 11 0 0 66

Utvidet almenutdanning med
yrkesutdanning 	 26 10 6 10 2 3 149

K i 1 d e : Kvinners arbeid ute og hjemme (1980).

Bruk av tilsynsordninger varierte etter barnets alder. Barnehage/park var den viktigste ordning-

en for 7-Aringer (halvAret for skolestart). Blant 8-Aringer var dagmamma/hushjelpordninger og ordninger

hvor besteforeldre passet barna omtrent like viktig. Blant de eldste barna dominerte uformelle ordning-

er med besteforeldre, andre slektninger, naboer og venner (tabell 14).
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Tabell 14. Andel barn 7-10 Ar i ulike aldersgrupper med forskjellige slags tilsynsordninger. Prosent

Passes av
andre enn 	 Beste-
foresatte 	 foreldre
i alt

Passes av
andre

Hushjelp, 	
Barne- 	 Tallet

slektn., 	
dagmamma 	

hage/ 	 Annet 	 pA
venner, 	 park 	 barn
naboer

.Alder

7 Arl) 	 39 8 6 12 24 1 124
8" 23 7 5 8 4 1 112

9-10 	 " 13 6 3 3 0 1 278

1) 	 HalvAr for skolestart.

Kilde: Kvinners arbeid ute og hjemme.

7 SAMMENDRAG OG KONKLUSJON

Statistisk SentralbyrA har, som oppdrag fra Forbruker og administrasjonsdepartementet, provd A

belyse behovet for tilsynsordninger for barn 7-12 Ar. Med tilsynsordninger menes her regelmessig til-

syn av andre enn foresatte for skolebarn for og/eller etter skoletid. Bakgrunnen for oppdraget er de-

partementets forsoksvirksomhet med fritidshjem og deres behov for A kunne anslA behov for denne type

ordning. PA grunnlag av eksisterende datakilder ble ByrAet bedt om A belyse folgende punkter:

1. Beskrive variasjoner i foreldres arbeidstid etter barnas alder.

2. Gi et anslag over behov for tilsyn for barn 7-12 Ar basert p& foreldrenes arbeids-

situasjon.

3. Vurdere hvilken hindring mangelen pA hjelp til barnepass utgjor for yrkesdeltaking.

4. Gi et anslag over udekket tilsynsbehov.

5. Beskrive hva slags tilsynsordninger barn har n5, betalingsordninger, variasjoner etter

foreldrenes utdanning mv.

Tilsynsbehov er diskutert som et sammensatt begrep bestAende av ansvaret for stell og kontroll-

funksjoner, samt aktivt sammr med barn. Tilsynsbehovet sees i forhold til en selvstendiggjorings-

prosess der barn utvikler de nodvendige ferdigheter, vurderingsevne my. til A passe seg selv i for-

skjellige situasjoner. Denne utviklingen antas A gA noe ujevnt med proving og feiling bade fra fore-

sattes og barnas side. Det antas videre at det er vanskelig A vurdere hvor langt et barn har kommet i

selvstendighetsutviklingen.

Kravene som stilles til barn som skal passe seg selv vil blant annet variere med barnas n&r-

miljo. Spesielt viktig er nok sosial trygghet, gode lekekamerater, eldre sosken og muligheten for A

soke voksen kontakt og fA hjelp i krisesituasjoner o.l.

Behovet for regelmessig tilsyn av andre enn foresatte henger som oftest sammen med foresattes

yrkesaktivitet/skolegang og det frav niret fra hjemmet som disse gjoremAl medforer. Dess lengre fore-

sattes fravr utover skoletiden er, dess storre mA et barn mre for A passe seg selv, og dess storre

er behovet for etablering av en eller annen regelmessig tilsynsordning.

Nbarende arbeidssituasjon til foresatte for barn 0-12 Ar belyses ved hjelp av datamaterialet

fra arbeidskraftsundersokelsene i 1980, supplert med registeropplysninger om barnas alder. I 60 prosent

av ekteparene med barn 0-12 Ar var begge ektefeller yrkesaktive. I 20 prosent arbeidet begge ekte-

feller 30 timer eller mer pr. uke. Tilsvarende tall for enslige forsorgere var 65 og 39 prosent. Det

var en klar sammenheng mellom yrkestilpassing og alder pA barna. Mens begge ektefeller var yrkesaktive

i 45 prosent av alle ektepar med barn 0-3 Ar, var andelen 65 prosent hos ektepar med barn 11-12 Ar

(tabell 1).

I mangel pA et direkte mAl pA tilsynsbehov har vi laget indirekte mAl for dette ved A se pA

foresattes nAv&rende og onskede arbeidssituasjon og barnas evne til A passe seg selv. Resultatene vi

har kommet fram til via forskjellige definisjoner av behov vises i tabell 15.
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Tabell 15. Tilsynbehov for barn 7-12 Ar utfra forskjellige definisjoner av behov. 1 000

A 	 B	 C

(NAv&rende 	 (NAvfflrende og 	
(NAvxrende og onsket ar-

arbeidssituasjon) 	 onsket arbeidssituasjon) 	 beidssituasjon og barnas
evne til A passe seg selv)

1. 20 timersgrense  	 166 000 	 196 000 	 57 000

2. 30 timers grense  	 97 000 	 112 000 	 42 000

Definisjon A.

I forste omgang forutsatte vi at alle barn 7-12 Ar hadde et behov for regelmessig tilsyn av

andre enn foresatte dersom deres foresatte (begge foresatte) arbeidet over et viss antall timer pr.

uke. To timegrenser ble brukt, en grense pA 20 timer pr. uke eller mer (A.1) og en grense pA 30 timer

pr. uke eller mer (A.2). I alt var det 166 000 barn i alderen 7-12 Ar som kunne sies A ha et tilsyns-

behov utfra definisjon A.1, og 97 000 barn utfra definisjon A.2.

Definisjon B.

NAvmrende arbeidssituasjon ma sees som resultat av en tilpassing av onsker, forpliktelser og

muligheter. Noen av dem som ikke er yrkesaktive eller som har kort deltidsarbeid (1-19 timer pr. uke),

har nok valgt disse yrkestilpassinger blant annet fordi det ikke fantes andre losninger for barnas

tilsynsbehov enn at de passet barna selv. Vi har forsokt A anslA storrelsesorden av tilsynsbehov ut

fra onsket arbeidssituasjon. Om lag 24 000 foresatte til barn 7-12 Ar var ikke yrkesaktive, men onsket

arbeid. Dersom disse skulle to arbeid og ha omtrent den samme arbeidstid som dagens yrkesaktive, vil

om lag 20 000 barn 7-12 Ar fA behov for tilsynsordninger utfra en timegrense pA 20 timer pr. uke. Med

timegrense pA 30 timer pr. uke, vil om lag 12 000 barn fA behov for tilsyn.

Vi anslAr pA basis av opplysninger fra Deltidsundersokelsen 1978 at 10-15 prosent av gifte

kvinner med kort deltidsarbeid onsker seg lengre arbeidstid. Om lag 4 prosent onsket en arbeidstid pA

30 timer eller mer pr. uke. Dersom disse kvinner skulle fA oppfylt sine onsker om lengre arbeidstid,

vil det tilsi at rundt regnet 10 000 barn ville ha behov for tilsyn ut fra 20 timers grensen, 3 000 barn

utfra 30 timersgrensen.

Legger vi disse anslag sammen med anslagene basert pA nAvwrende arbeidssituasjon, kommer vi fram

til at 196 000 barn hadde behov for tilsyn ifolge definisjon B.1 og 112 000 barn ifolge definisjon B.2

Definisjon C.

En tredje definisjon av tilsynsbehov tar utgangspunkt i bAde foresattes nAv,Trende og onsket ar-

beidssituasjon og barnas evne til A passe seg selv.

I tidsnyttingsundersokelsen 1980-81 ble foresatte bedt om A vurdere hvert barns evne til A passe

seg selv i forskjellige situasjoner. Hedge foresattes vurdering kunne nesten en tredjedel av alle

6-Aringer, over halvparten av alle 7-Aringer og praktisk talt alle barn 10 Ar og over passe seg selv

noen timer (men ikke nodvendigvis regelmessig). PA basis av disse tall har vi estimert andelen av barn

i forskjellige aldersgrupper som kan 1) passe seg selv regelmessig noen timer og 2) passe seg selv

regelmessig flere timer (Figur 2).

Ifolge definisjon C.1 hadde omlag 57 000 barn behov for regelmessig tilsyn av andre enn fore-

satte, mens ifolge definisjon C.2 hadde 42 000 barn behov for tilsyn.

Resultatene fra undersokelsen om Kvinners arbeid ute og hjemme (1980) viser at om lag 16 pro-

sent av barn 8-10 Ar regelmessig ble passet av andre enn foresatte (tabell 9). VAren for skolestart

hadde 39 prosent av 7-Aringer regelmessig tilsyn av andre enn foresatte, men blant 8-Aringer (vAren

etter skolestart) var andelen med tilsynsordninger 23 prosent. Disse brukstall stemmer godt overens

med behovanslag ifolge definisjon C.1 for de forskjellige aldersgrupper. Ser vi imidlertid pA barn

med modre som arbeidet 30 timer eller mer pr. uke, finner vi at bare 33 prosent brukte tilsynsordning

mens vi hadde regnet med at 49 prosent trengte tilsyn ifolge definisjon C.2. Det er flere mulige

forklaringer pA dette, blant annet at barna raskere enn antatt utvikler evnen til A passe seg selv

over flere timer.
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Forskjellen kan imidlertid ogsA skyldes et udekket tilsynsbehov som foresatte i storre eller mindre grad

er klar over.

Hvis vi tar utgangspunkt i 'behovstall beregnet bare pA grunnlag av foresattes navfflrende arbeids-

situasjon, (definisjon A), finner vi et stort udekket tilsynsbehov. Om lag 40 prosent av barn 8-10 Ar

har behov for tilsyn ut fra foresattes nAvfflrende arbeidssituasjon ifolge definisjon A.1 mens bare 16

prosent faktisk hadde tilsynsordning (tabell 9). Dette svarer til et udekket tilsynsbehov i denne

aldersgruppen alene pA 50 000 barn.

Omtrent halvparten av dem som har tilsynsordninger for barn 8-10 S- betaler for disse (tabell

10). Tilsynsordningene gjaldt ofte bare fA timer pr. uke eller varierte fra uke til uke etter behov

(tabell 11). Besteforeldrene og andre slektninger/naboer sto for mesteparten av tilsynet. Av alle

barn 8-10 Sr ble 10 prosent passet av disse. Om lag 5 prosent av barn 8-10 Ar blir passet av dag-

mamma/hushjelp (tabell 12).

Til slutt kommer vi tilbake til sporsmalet som vi begynte med, nemlig behovet for fritidshjems-

plasser. Vi har innledningsvis sagt at ettersporselen etter fritidshjemsplasser ikke kan anslAs uten

en vurdering av fordelene og ulempene med alle aktuelle losninger av barnas tilsynsbehov. Fritidshjem

kan sees som en ny tjeneste som skal lanseres pA et marked av potensielle brukere. Det melt umiddel-

bare markedet for fritidshjemsplasser er blant dem som har et bevisst tilsynsbehov. Fritidshjem vil

ettersporres i den grad det er konkurransedyktig i forhold til andre losninger.

Et annet og mer langsiktig marked for fritidshjem er blant dem som i dag ikke har et bevisst til-

synsbehov. Her tenker vi pA familier med yrkesaktive foresatte hvor barna passer seg selv i foresattes

framr. Lanseringen av fritidshjemstilbud i denne gruppen vil forst og freest matte rettes mot hold-

ninger til behovet for tilsynsordninger generelt, at barn ikke har godt av A passe seg selv i dagens

nwrmiljo osv.

Hvordan behovet for tilsynsordninger generelt vil utvikle seg i fremtiden, er det selvsagt van-

skelig A si noe om. Men utvikling i gifte kvinners yrkesaktivitet, og endringer i fruktbarhet er fak-

torer som vil \are av betydning. 	 I dag tilpasser de fleste modre sin arbeidstid etter barnas situasjon.

Tilsynsordninger brukes i sveert liten grad for skolebarn. Kort og langt deltidsarbeid er de dominerende

yrkestilpassninger. Okningen i gifte kvinners yrkesaktivitet i 70 Arene har forst og fremst v&rt i del-

tidsarbeid. Forskyvninger mot lengre ukentlig arbeidstid ville ha storre konsekvenser for tilsynsbe-

hovets omfang.

Like viktig som endringer i det generelle tilsynsbehovet er endringer i hvilke type ordninger

som brukes. Tilgangen pA uformelle ordninger kan tenkes A bli mindre i fremtiden. I dag er de fleste

tilsynsordningene uformelle ordninger med slektninger, naboer, mv. Besteforeldre, og sfflrlig da beste-

modre spiller en sentral rolle. Men det er et sporsmAl hvor mange av morgendagens bestemodre som vil

\are tilgjengelige for slike oppgaver? De ventes i stadig storre grad A mre yrkesaktive selv i de

Arene deres barnebarn begynner pA skole. Naboer, andel slektninger mv. ventes ogsA i storre grad A vfflre

utilgjengelig for slike ulonnete tilsynsoppgaver.
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Vedlegg 1

BEARBEIDINGEN AV ARBEIDSKRAFTSUNDEgSOKELSENE I 1980

Det er blitt benyttet flere datakilder i rapporten, og en del kommentarer er knyttet til disse

i teksten. I dette vedlegget skal vi gi en rermere beskrivelse av Tar hoveddatakilde Arbeidskrafts-

undersokelsene i 1980, og bearbeidingen av disse.

1.1. Generelt om AKU-utvalgene 

Utvalgene til arbeidskraftsundersokelsene er trukket i to trinn. Til trekkingen pA forste

trinn er nyttet en inndeling av hele landet i et sett utvalgsomrAder. UtvalgsomrAdene er kommuner.

Kommuner som har fwrre enn 3 000 innbyggere er slAtt sammen med andre kommuner.

UtvalgsomrAdene er forst gruppert etter landsdel og region. Innen hver av disse grupperingene

er byer med mer enn 30 000 innbyggere tatt ut som egne strata. De ovrige utvalgsomradene er stratifi-

sert etter kommunetype (dvs. reringsstruktur og sentralitet) og innebyggertall.

For hvert av de 102 strata er det trukket ett utvalgsomrade. Trekkingen pA forste trinn fore-

gikk ved at utvalgsomrAder som utgjorde egne strata ble trukket ut med 100 prosent sannsynlighet.

UtvalgsomrAdene innen de ovrige strata ble trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbygger-

tallet i det enkelte omrAdet.

Innen hvert uttrukket utgangsomrade trekkes sa pa annet trinn bo-husholdning tilfeldig via ad-

resser til personer i utvalgsregisteret.

Til hver undersokelse blir det pA denne mAten trukket ut rarmere 6 000 bo-husholdninger med i

alt vel 11 000 personer i arbeidsfor alder (dvs. 16-74 ar). De husholdninger som blir trukket ut, er

med i undersokelsene to kvartaler pA rad, og deretter de to samme kvartaler i Aret etter.

1.2. Frafall AKU 1980 

Tallet pA personer som ikke treffes hjemme, som nekter A la seg intervjue, som er syke eller

som vi av andre Arsaker ikke far opplysninger om, varierte mellom 11,1 til 13,5 prosent i de for-

skjellige kvartaler i 1980. Det er svwrt liten forskjell pa frafall blant menn og kvinner. Nekting

har \art Arsak til om lag 38 prosent av de manglende oppgavene, mens om lag 35 prosent av frafallet

gjelder personer som det ikke var mulig A treffe.

Om lag 75 prosent av dem som er med i undersokelsene gir opplysninger selv. Resten av intervj-

objektene far en opplysninger om ved A sporre andre husholdningsmedlemmer med godt kjennskap til ved-

kommende.

Arbeidskraftsundersokelsene i 1980

1980 Frafallsprosent
Tallet pa personer en
har fatt oppgaver fra

1. kvartal 	 13,5 9 977

2. kvartal 	 12,2 10 225

3. kvartal 	 11,1 10 425

4. kvartal 	 11,1 10 168

1.3. Videre bearbeiding 

For A bruke arbeidskraftsundersokelsene til A studere arbeidssituasjon til foresatte med barn

7-12 Ar matte arbeidskraftsdata suppleres med registeropplysninger. I arbeidskraftsundersokelsene blir

det registrert hvor mange barn det er under 16 Ar i husholdningen og eventuelt yngste barns alder.

Intervjupersonens slektskapsforhold til disse barna blir ikke registrert, heller ikke alder til hvert

barn under 16 Ar dersom det finnes flere. Disse opplysningene finnes imidlertid i registrene som ut-

valgene blir trukket fra.
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Vi har tatt utgangspunkt i personer som har vrt med i arbeidskraftsundersekelsene minst et av

de fire kvartaler i 1980. (Som nevnt tidligere er personer med 4 ganger i alt.) Av praktiske grunner

har vi sett bort fra dem som var med i undersokelsen for tredje eller fjerde gang i 1. eller 2. kvartal

1980. Utvalgene som disse personer tilhorte, ble trukket i 1978 eller januar 1979. Utvalgsregistrene

oppbevares bare for to Ar og disse registrene var slettet for arbeidet med denne rapporten var kommet

i gang. Dette skader ikke representativiteten av det gjenstAende utvalg av personer, men kan ha be-

tydning for fordeling av personer over Aret. Forste og annet kvartal ble noe underestimert i forhold

til tredje og fjerde kvartal, men dette antas ikke a ha noen praktisk betydning. For personer som

var med i arbeidskraftsundersokelsene to kvartaler i 1980, ble det valgt tilfelding hvilket av de to

kvartaler opplysningene skulle hentes fra.

Utvalgsregisterene som disse personer skulle kobles til, et sakalt 10-prosentregister, omfatter

ikke alle personer bosatt i utvalgsomrAdene, men dekker fra 10 til 100 prosent av de bosatte, avhengig

av hvilket utvalgsomrAde det er snakk om.

Til koblingen ble det brukt familienummer. (Gasemyr 1970). De som var enten hovedperson eller

ektefelle med egne eller adoptivbarn 0-12 Ar ble pAfort opplysninger om hvert barns fodselsAr. Personer

som ikke var registrert som foresatte til barn i denne aldersgruppen, og personer som ikke var med i ut-

valgsregistrene, ble ikke tatt med i det videre arbeid.

Vi tok utgangspunkt i et utvalg av 18 935 personer 16-74 Ar som hadde blitt intervjuet i for-

bindelse med AKU 1980. Av disse tilhorte 6 514 personer hushoidninger med barn under 16 ar. Blant

disse var det 4 823 personer som var oppfort i registrene som foresatte til barn 0-12 Ar. 1 224 per-

soner var oppfort i registrene som barn selv eller som hovedpersoner uten barn. 467 av de 6 514 per-

soner som ble intevjuet i AKU og som tilhorte hushoidninger med barn under 16 Ar, var ikke oppfort i

utvalgsregistrene som AKU-utvalgene opprinnelig ble trukket fra. Disse personer vii dels were fra ny-

innflyttede husholdninger som erstattet husholdninger som hadde flyttet fra de uttrukne adresser. I

andre tilfeller utgjor disse personer egne familieenheter som deler bo-husholdning med den uttrukne

familien, men var blant de 0-90 prosent av bosatte i utvalgsomrAdet som ikke er med i utvalgsregisteret.

Det er vanskelig a vurdere representativiteten til det endelige utvalg av 4 823 foresatte til

barn 0-12 Ar som vi star igjen med. Utvaiget er avledet i flere trinn, og hver av disse kan v,Tre be-

heftet med svakheter, uten at disse nodvendigvis gjelder det endelige utvalget.

I de opprinnelige AKU-utvalgene har personer fra husholdninger som bestAr av flere familie-

kjerner, en hoyere sannsynlighet for a bli trukket ut enn andre personer. Vi venter ut fra dette at

enslige forsorgere/samboende er noe overrepresentert i AKU-utvalgene i forhold til gifte og at fore-

satte i spredtbygde strok er noe overrepresentert i forhold til tettbygd strok. (NOS Folke- og

boligtelling 1970. Hefte IV Familier og husholdninger).

Vi har tatt utgangspunkt i et utvalg av personer som ble intervjuet i AKU, dvs. i et netto ut-

valg etter frafall. Dersom frafallet, som var pA ca. 12 prosent, var spesielt stort i bestemte grup-

per, vii dette fore til utvalgsskjevheter.

Registertilkoblingen representerer ogsA en mulig svakhet. "Tilbakekoblingssannsynlighet" for

personer indirekte trukket til AKU vii variere mellom ca. 0.1 og 1.0 etter utvalgsomrAde. De 467 per-

soner som ikke var med i utvalgsregistrene skiller seg antagelig ut fra resten ved f.eks. at forholds-

vis mange er nyinnflyttere og mange tilhorer husholdninger med flere familiekjerner.

Vi regner ikke med at svakhetene knyttet til de forskjellige trinn i avledningen av vArt

endelige utvalg spiller noen vesentlig rolle for resultatene i denne publikasjonen.

1.4. Enkelte kjennemerker 

Arbeidssituasjon 

Personer klassifiseres etter deres tilknytting til arbeidsmarkedet i lopet av en bestemt uke

(undersokelsesuke). Som yrkesaktive regner vi personer som utforte minst en times inntektsgivende ar-

beid i undersokelsesuken eller som var midlertidig borte fra inntektsgivende arbeid i undersokelses-

uken pA grunn av sykdom, ferie o.l.
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Ikke yrkesaktive personer som har oppgitt at viktigste gjoremal i undersokelsesuken var forstegangs

milit&rtjeneste, sivilarbeidstjeneste eller studier, antas a bruke 30 timer eller mer pr. uke til sitt

viktigste gjoremal. Disse personer er blitt slAtt sammen med yrkesaktive som utforte 30 timer eller

mer i undersokelsesuken i enkelte tabeller. Det er gjort oppmerksom pa dette i teksten.

Alder 

Alder er beregnet i fylte ar pr. 31. desember 1980.

Ekteskapelig status 

Som enslige forsorgere regnes ugifte, for gifte og samboende med barn.

1.5. Estimeringsmetode 

Tallet pa barn i alt for hver alderskohort er kjent fra befolkningsstatistikken. Vi har forut-

satt at utvalget av barn er et selvveiende utvalg. Antall barn i alt i hver aldersgruppe er fordelt

proporsjonalt med andelen barn i utvalget som har gifte, eventuelt enslige forsorgere som foresatte.

Barna fordeles videre proporsjonalt etter andelen i de forskjellige grupper med forskjellige arbeids-

situasjon. Tabell a viser totaltall, prosenttall fra utvalget og estimerte tall for befolkning i de

forskjellige aldersgrupper.

Tabell a. Barn i forskjellige aldersgrupper. Totalbefolkning, utvalget og estimerte tall

Totalbefolkning
pr. 31. desember
1980 1 ) 	 alt

Utvalget 
Barn 	 Barn til
til 	 enslige
gifte forsorgere

Estimerte tall 1 000 
Barn 	 Barn til
til 	 ensligealt 
gifte forsorgere

7-12 ar i 	 alt 	 391 	 440 2407 2146 261 391 347 44

7 	o
61	 489 378 339 39 61 54 7

8 " 	 64 402 384 341 43 64 57 7

9-10 " 	 130 433 795 710 85 130 117 113

11-12 	 " 	 135 	 116 850 756 94 135 121 14

1) Kilde: NOS Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1980.

Tallet pa foresatte med barn 7-12 ar er ikke kjent fra befolkningsstatistikk. Dette har vi

mattet estimere utfraantall barn og foresatte i utvalget og antall barn i befolkningen i alt.

Total befolkning
pr. 31. desember

Utvalget Estimert tall 1 000

Barn 7-12 ar i 	 alt 	 391 	 440 2 407 391

Antall 	 foresatte 	 .. l) 3 333 536

1) 	 Tall 	 mangler.
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