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Forord
COFOG er en klassifikasjon av offentlig forvaltnings utgifter etter formål. Denne
publikasjonen er en oversettelse av en publikasjon opprinnelig utarbeidet og utgitt
av FN i 1999. Dette var en revidert utgave av klassifikasjonen fra 1980. Statistisk
sentralbyrå har utarbeidet og publisert statistikk etter den reviderte COFOGklassifikasjonen siden 2001.
Statistisk sentralbyrå rapporterer også statistikk etter COFOG til IMF og EU.
Rapporteringen til EU er en del av EØS-avtalen ved kommisjonsforordning nr.
113/2002 - utvidelse av rådsforordning nr. 2223/96.
Seniorrådgiver Kurt Åge Wass ved avdeling for økonomisk statistikk i Statistisk
sentralbyrå har hatt ansvaret for oversettelsen, men flere fagseksjoner har bidratt på
sine respektive områder. Ansvarlig seksjonsleder er Anne-Britt Svinnset, seksjon
for offentlige finanser.

Oslo/Kongsvinger 24. oktober 2006

Øystein Olsen
__________
Olav Ljones
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1. Bakgrunn
System of National Accounts 19931 (SNA 1993) inneholder fire klassifiseringer av
utgifter fordelt etter formål. Det er:
COFOG:
COICOP:
COPNI:
COPP:

Classification of the Functions of Government
Classification of Individual Consumption According to Purpose
Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving
Households
Classification of the Outlays of Producers According to Purpose

Klassifiseringene består av tre detaljeringsnivå:
01.
01.1
01.1.1

Kategori (2-siffer nivå)
Gruppe (3-siffer nivå)
Klasse (4-siffer nivå)

Denne publikasjonen er en oversettelse av COFOG, Classification of the Functions
of Government - Offentlig forvaltnings utgifter etter formål. Klassifiseringen er
basert på en tidligere versjon publisert i 1980.2
Gammel COFOG
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
02 Forsvar
03 Politi, rettsvesen mv.
04 Undervisning
05 Helsestell
06 Sosial trygd og velferd
07 Boliger og nærmiljø
08 Kultur, fritid og religion
09 Energi
10 Næringsøkonomiske formål i
primærnæringene
11 Næringsøkonomiske formål i
sekundærnæringene
12 Næringsøkonomiske formål i samferdsel
13 Andre næringsøkonomiske formål
14 Andre formål

Ny COFOG
01 Alminnelig offentlig
tjenesteyting
02 Forsvar
03 Offentlig orden og trygghet
04 Næringsøkonomiske formål
05 Miljøvern
06 Bolig og nærmiljø
07 Helse
08 Fritid, kultur og religion
09 Utdanning
10 Sosial beskyttelse

COFOG-klassifikasjonen er en internasjonal standard, og beskriver i noen tilfeller
forhold som ikke nødvendigvis er relevante i Norge. I oversettelsen er det derfor
gjort enkelte mindre forenklinger for å gjøre standarden bedre tilpasset norske
forhold. I COFOG-klasse 01.1.1 beskrives bl.a. institusjonelle forhold knyttet til
utøvende og lovgivende myndigheter. I originalteksten omtales for eksempel
institusjoner som senater. Siden betegnelsen ikke er relevant for Norge, er omtalen
utelatt i oversettelsen. Et annet eksempel er klassifisering av offentlige utgifter til
barn i barnehager. Her kan det være to kandidater - utgifter til førskole (09.1.1)
eller utgifter til barn og familie (10.4.0). I mange land er det obligatorisk førskole
(COFOG-klasse 09.1.1), mens Norge ikke har førskole. I oversettelsen er dette løst
ved å si at dersom hovedformålet med utgiftene er utdanning, skal de henføres
COFOG-klasse 09.1.1, men hvis hovedformålet med utgiftene er pass av barn i
1

Commission of the European Communities, International Monetary Fund, Organisation for
Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank, System of
National Accounts 1993 (United Nations publication, Sales No. E.94.XVII.4).
2
Classification of the Functions of Government, Statistical Papers, No. 70 (United Nations
publication, Sales No.
E.80.XVII.17).
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førskolealder, skal de henføres til COFOG-klasse 10.4.0 - barn og familie. De
forenklinger som er gjort skal ikke påvirke meningsinnholdet i standarden.

2. Anvendelse
COFOG benyttes til å studere sammensetningen i offentlig forvaltnings utgifter
etter formål. Regnskapene i offentlig forvaltning kan være utformet på en slik måte
at de ikke er egnet til dette. Offentlige regnskaper reflekterer i større grad
organisatoriske strukturer, og på grunn av til dels hyppige organisatoriske
endringer kan regnskapene gjøre det vanskelig å følge utviklingen over tid.
COFOG er organisatorisk nøytral, og gir muligheten til å se på sammensetningen
av utgifter etter formål over tid uavhengig av organisatoriske strukturer. COFOG er
også en internasjonal klassifikasjon, noe som innebærer muligheter for
internasjonale sammenligninger.
Sammenligninger vha. COFOG over tid og mellom land har allikevel noen
begrensinger i forhold til organisatoriske strukturer. Dette gjelder for eksempel når
enheter flyttes ut av forvaltingen til offentlig markedsrettet virksomhet eller til
privat sektor. Man bør videre være varsom med å sammenligne offentlige utgifter
mellom land. For eksempel kan en tjeneste i noen land ytes av offentlig
forvaltning, mens den samme tjenesten i andre land ytes av privat sektor.

3. Enhetene i systemet
I COFOG er det i prinsippet individuelle transaksjoner som klassifiseres. Det betyr
at i teorien skal alle lønnsutbetalinger, innkjøp, overføringer etc. tildeles en
COFOG-kode iht. det aktuelle formål. I praksis er dette neppe mulig. En løsning,
hvis mulig, er da å klassifisere grupper av transaksjoner etter formål. Hvis det
heller ikke er praktisk mulig må man klassifisere de enkelte virksomheter (for
eksempel skoler, sykehus etc.) iht. til disses primære formål. Et problem da er at
enkelte virksomheter har flere enn ett formål. Dersom det ikke er mulig å fordele
virksomhetens utgifter etter formål, bør man gi den COFOG-kode som
representerer størstedelen av utgiftene.
I noen tilfeller kan det egentlige formålet bak en utgift ha en annen begrunnelse
enn hva regnskapene viser. For eksempel kan subsidier til næringer lokalisert i
visse områder være begrunnet med et ønske om å bidra til økonomisk utvikling i
disse områdene. I regnskapene vil dette imidlertid være ført som subsidier til de
aktuelle næringer. Basert på skjønn kan man i slike tilfeller avvike fra de
regnskapsmessige føringene.

4. Miljøvern
Miljøvern var en av de nye kategoriene som ble introdusert med oppdateringen av
COFOG, og det oppfordres til å forsøke å identifisere utgifter til miljøvern. Det kan
være praktiske problemer knyttet til identifisering av utgifter til miljøvernsformål.
Utgifter til miljøvern representerer ofte relative små beløp i virksomheter som har
andre hovedformål enn miljøvern.

5. Departement
Koding av departementenes utgifter varierer mellom typer av departement.
Generelt er departementene ansvarlige for formulering, administrasjon,
koordinering og overvåkning av den generelle politikken, planer, programmer og
budsjetter; forberedelser og håndheving av lovverk; og for produksjon og
spredning av generell informasjon, teknisk informasjon og statistikk. Departement
6
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med hovedoppgaver knyttet til finansielle og utenlandske anliggender tildeles egne
COFOG-klasser for slike formål. Departement som hovedsakelig har ansvar for
forsvar, offentlig orden og trygghet, kultur og religion, utdanning og sosial
beskyttelse skal kodes som klassen "ellers" i den relevante kategori. Departement
som fordeler seg over flere grupper skal fordeles på klassene under denne gruppen.
Samferdselsdepartementet er et eksempel på dette, der utgifter under gruppen
transport skal fordeles på klassene veitransport, sjøtransport, luftstransport etc.
Administrative utgifter til generelle tjenester som personaltjenester, regnskaps- og
revisjonstjenester, datatjenester mv. som utføres av virksomheter i forvaltningen
bør kodes på til det mest detaljerte nivå - klasse. Dersom utgiftene overlapper flere
klasser bør de hvis mulig fordeles etter utgiftsandeler. Hvis det ikke er mulig
henføres utgiften til den klasse med den største utgiftsandelen.

6. FoU
Det er egne grupper og klasser i COFOG for forsknings- og utviklingsarbeid som
har en spesifikk anvendelse. Anvendt forsknings- og utviklingsarbeid skal
klassifiseres til det aktuelle formålet, eller til den klasse som ligger nærmest
formålet. Det er opprettet en egen gruppe og klasse for grunnforskning. Med
grunnforskning menes forskningsarbeid som ikke kan tillegges et spesifikt formål
eller anvendelse. Dersom utgifter til forsknings- og utviklingsarbeid dekker flere
klasser bør de hvis mulig fordeles etter utgiftsandeler. Hvis det ikke er mulig
henføres utgiften til den klasse med den største utgiftsandelen.

7. SNA 1993-koder3 og COFOG
COFOG kan enklest oversettes som en klassifikasjon av utgifter etter formål.
Imidlertid dekker den ikke kun utgifter, men også enkelte finanstransaksjoner. På
engelsk benyttes derfor ikke begrepet "expenditures" men "outlays", som kan
oversettes som "utlegg". Tabellen under viser hvilke typer utlegg som skal
klassifiseres i COFOG.
Utlegg
Konsum, herav:
Produktinnsats
Lønnskostnader
Kapitalslit
minus markedsrettet produksjon
Bruttoinvesteringer
Subsidier
Formuesinntekter
Stønader utenom sosiale
naturaliaoverføringer
Andre løpende overføringer
Kapitaloverføringer
Verdipapirer utenom aksjer
Lån
Aksjer og annen egenkapital

Kode for transaksjon i SNA 1993
P3
P2
D1
K1
P11
P5
D3
D4
D62
D7
D9
F3
F4
F5

Det anbefales også å tildele COFOG-koder til trygde- og pensjonspremier og
skatter som har spesifikke formål. Spesielt bør man kode skatter og avgifter som
har til hensikt å påvirke atferd som påvirker offentlige utgifter. Eksempler på dette
er avgifter på tobakk, alkohol og forurensning.
3

System of National Accounts 1993, United Nations, Commision of the European
Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and
Development og World Bank.
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8. Individuelle og kollektive goder
COFOG-klassene gir en anvisning om tjenesten som ytes er et såkalt individuelt
eller kollektivt gode. Dette er i en del sammenhenger et viktig skille, for eksempel i
analyser for å vurdere omfang av produksjon, og i produktivitets- og
effektivitetsanalyser. I dette avsnittet gis det en kortfattet beskrivelse av slike
goder.
Individuelle goder kjennetegnes ved at de er ekskluderbare og rivaliserende i
konsumet. Med ekskluderbarhet menes at konsumet av godet er forbeholdt visse
individer, som de som for eksempel er villige til å betale for godet. Individuelle
goder levert av offentlig forvaltning stilles ofte gratis til disposisjon til
innbyggerne, eller til svært lave priser. Ekskludering kan da skje på ulike måter
som for eksempel gjennom behovsprøving eller at man på annen måte må
kvalifisere seg for å få tilgang på godet. Med rivalisering i konsumet menes at et
individs konsum av godet reduserer konsummulighetene for andre individer.
Eksempel på et individuelt gode er vanlige fornbruksgoder som matvarer.
Eksempelvis kan et eple vanligvis kun kjøpes eller stilles til disposisjon for et
individ. Når et individ har konsumert eplet, er det ikke tilgjengelig for konsum for
andre individer. COFOG-klassen sykehustjenester er et annet eksempel. Når en
pasient får en operasjon, kan ikke andre få den samme operasjonen av det samme
helsepersonalet på samme tid.
Kollektive goder er karakterisert ved at det ikke er rivalisering i konsumet, og at
det ikke er ekskluderingsmuligheter. Fravær av rivalisering betyr at et individs
konsum av tjenesten ikke påvirker andres muligheter til å nyte godt av godet. Et
eksempel er det militære forsvaret. Det blir ikke mindre forsvar på den enkelte ved
at f.eks. det fødes en ny innbygger. Ekskluderingskriteriet innebærer at det innenfor
rimelighetens grenser ikke er mulig å hindre noen fra å konsumere det kollektive
godet. Kollektive goder produseres ofte av offentlig forvaltning, men det er ikke
det i seg selv som avgjør om godet er kollektivt eller individuelt. For mer detaljer
om denne type problematikk og ulike løsninger henvises det til lærerbøker i
økonomi.
Å klassifisere et gode som enten et kollektivt eller privat gode, er ikke alltid enkelt.
Ofte har goder islett av å være både kollektive og individuelle goder.
Undervisning kan være et eksempel. I COFOG er undervisning klassifisert som et
individuelt gode. Når undervisningen gis til kun en gruppe elever i et klasserom, er
alle andre ekskludert fra denne tjenesten. Likeledes når en lærer hjelper en elev, vil
bare denne ene eleven nyte godt av dette. To typer argumenter kan imidlertid dra i
retning av at det allikevel er noen kollektive dimensjoner ved undervisning. For det
første – dersom det er ledig kapasitet (ledige plasser i en klasse), vil det det ikke bli
mindre fellesundervisning til elevene dersom en ekstra elev kommer til så lenge det
er ledig kapasitet. Dette er også viktig innsikt i for å forstå kostnadenes forløp4. Et
annet argument er å hevde at barn i den norske skolen blir sosialisert med de
grunnleggende normer som samfunnet anser som ønskelige. Dette må anses som et
viktig kollektivt trekk ved det som foregår i skolene. Klassifisering av kollektive
og individuelle goder vil avhenge av hva som er godenes dominerende trekk, men
også av praktiske hensyn som på hvilket detaljeringsnivå informasjon foreligger.
Figuren under er et eksempel for å illustrere plassering av ulike goder etter
tiltagende styrke i dimensjonene rivalisering og ekskludering.

4

8

Stein Østre, Kommunaløkonomiske prinsipper. Bedriftsøkonomenes forlag 1993.
Statistisk sentralbyrå

Norges offisielle statisikk

COFOG-klassifikasjon av offentlig forvaltnings utgifter etter formål

Epler
Helsetjenester
Undervisning
Byparker
Broer
Veier

Rivalisering

Nasjonalparker
Ren luft
Forsvar
0

Ekskludering

I COFOG er det anbefalt på detaljert nivå (klasse) om utgiften skal karakteriseres
som en utgift til et kollektivt eller individuelt gode. Dette er også fulgt i EUs
kommisjonsforordning 113/2002 av 23. januar 2002. I denne manualen er
kollektive tjenester markert med (KT) og individuelle tjenester med (IT) på
firesiffer nivå (klasse).

Statistisk sentralbyrå
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01

Alminnelig offentlig tjenesteyting

011

Utøvende og lovgivende organer, finansielle og fiskale formål,
utenrikssaker

0111

Utøvende og lovgivende myndigheter (KT)
Administrasjon, drift eller støttetjenester av utøvende og lovgivende
organer. Inkluderer kongehus, nasjonalforsamling, de deler av
departementene som ikke ivaretar spesielle funksjoner, generell
administrasjon og drift i kommuner og fylkeskommuner.
Ekskludert: Fagetater i kommuner, interdepartementale komiteer etc. med
spesielle funksjoner. Disse skal klassifiseres iht. til disses funksjoner.

0112

Finansielle og fiskale formål (KT)
Administrasjon av finansielle og fiskale anliggender og tjenester som
forvaltning av offentlige fond og gjeld, og drift av Finansdepartementet,
skatteetaten, toll- og avgiftsetat, og Riksrevisjonen.
Statistikk- og annet informasjonsarbeid om det forannevnte.
Ekskludert: Utgifter til inngåelse av gjeld og renteutgifter på offentlige lån
(0170) og tilsyn
med banker (0411).

0113

Utenriks (KT)
Administrasjon av utenlandske anliggender. Utgifter til drift av UD,
ambassader, utenriksstasjoner, og oppdrag i regi av internasjonale
organisasjoner. Drift og støtte av informasjon og kulturelle tjenester utover
nasjonale grenser, drift/støtte av biblioteker, leserom og andre
referansetjenester lokalisert i utlandet.
Ordinære kontingenter og ekstraordinære bidrag til dekning av
driftsutgifter i internasjonale organisasjoner.
Ekskludert: Støtte til utviklingsland, overgangsland og støtte til
utenlandske myndigheter (0121). Støtte til hjelpeprogrammer administrert
av internasjonale hjelpeorganisasjoner (0122), militære enheter stasjonert i
utlandet (0210), militær støtte til andre land (0230), generelle økonomiske
og handelspolitiske anliggender (0411), turisme og reiselivstjenester
(0473).

012

Internasjonal økonomisk bistand

0121

Økonomisk bistand til utviklings- og overgangsland (KT)
Administrasjon av økonomisk samarbeid med utviklings- og
overgangsland. Drift av hjelpeoppdrag til andre lands myndigheter,
utgifter til teknisk assistanse, opplæringsprogram, utvekslingsstudenter og
skolestipend i forbindelse med bistand.
Økonomisk bistand i kontanter eller naturalia eller lån (uavhengig av
rentebetingelser).
Ekskludert: Bidrag til internasjonale utviklingsfond administrert av
internasjonale organisasjoner (0122) og militær støtte til andre land
(0230).

10
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0122

Økonomisk bistand gjennom internasjonale organisasjoner (KT)
Utgifter til administrasjon og økonomisk bistand via internasjonale
organisasjoner. Bidrag i kontanter eller naturalia til økonomiske
utviklingsfond administrert av internasjonale, regionale eller andre
multinasjonale organisasjoner.
Ekskludert: Bistand og støtte gjennom fredsbevarende operasjoner (0230).

013

Generell tjenesteyting

0131

Generelle personaltjenester (KT)
Administrasjon og drift av generelle personaltjenester inkludert utvikling
og implementering av personalpolitikk og prosedyrer som
tilsettingsreglement, stillingsbeskrivelser mm.
Ekskludert: Personaladministrasjon i tilknytning til spesielle funksjoner
(klassifiseres iht. funksjoner).

0132

Samfunnsplanlegging og statistikkproduksjon (KT)
Administrasjon og drift av samfunnsplanlegging og statistikkproduksjon.
Ekskludert: Administrasjon og drift av plan- og statistikkarbeid for
spesielle funksjoner (klassifiseres iht. funksjoner).

0133

Generell tjenesteyting ellers (KT)
Administrasjon og drift av annen tjenesteyting som f.eks. sentrale
innkjøpssentraler, vedlikehold og lagring av offentlige arkiver, drift av
offentlig eide eller leide bygninger, motorvognparker, offentlige
trykkerikontorer, sentraliserte databehandlingstjenester etc.
Ekskludert: Andre generelle tjenester i tilknytning til spesielle funksjoner
(klassifiseres iht. funksjoner).

014

Grunnforskning

0140

Grunnforskning (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i
grunnforskning. Overføringer, lån eller subsidier til støtte for
grunnforskning i virksomheter utenfor forvaltningen.
Ekskludert: Anvendt forskning og utvikling (klassifiseres iht. funksjoner).

015

FOU Alminnelig tjenesteyting

0150

FoU Alminnelig offentlig tjenesteyting (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til alminnelig offentlig tjenesteyting.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til alminnelig offentlig tjenesteyting i virksomheter
utenfor forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

Statistisk sentralbyrå

016

Alminnelig tjenesteyting ellers

0160

Alminnelig offentlig tjenesteyting ellers (KT)
Administrasjon og drift av alminnelig offentlig tjenesteyting som
velgerregistrering, valg og folkeavstemninger, administrasjon av områder
uten selvstyre, mv.
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Inkludert: Alminnelig offentlig tjenesteyting som ikke blir ført som 011,
012, 013, 014 eller 015.
Ekskludert: Offentlige gjeldstransaksjoner (0170), overføringer av
generell karakter mellom forvaltningsnivåene (0180).
017

Offentlige gjeldstransaksjoner

0170

Offentlige gjeldstransaksjoner (KT)
Utgifter til inngåelse av gjeld og renteutgifter på offentlig forvaltnings lån.
Ekskludert: Administrative kostnader til forvaltning av offentlig gjeld.

018

Overføringer av generell karakter mellom forvaltningsnivåene

0180

Overføringer av generell karakter mellom forvaltningsnivåene (KT)
Overføringer av generell karakter mellom forvaltningsnivåene, ikke
allokert til en spesiell funksjon (rammeoverføringer).

02

Forsvar

021

Militært forsvar

0210

Militært forsvar (KT)
Administrasjon av militære forsvarsanliggender og tjenester. Drift av
forsvarsstyrker til lands, sjøs, vanns og luft. Drift av ikke-stridende
forsvarsstyrker som ingeniør, transport, kommunikasjon og etterretning og
personal. Drift og støtte av reservestyrker og andre hjelpestyrker.
Inkludert: Militærattacheer stasjonert i utlandet og feltsykehus.
Ekskludert: Militære hjelpeoppdrag (0230), faste militære sykehus (073),
militære skoler og utdanningsinstitusjoner som følger samme
undervisningsplaner som sivile institusjoner, selv om de kun er åpne for
militært personell og deres familier (091, 092, 093 eller 094).
Pensjonsordninger for militært personell (102).

022

Sivilforsvar

0220

Sivilforsvar (KT)
Administrasjon av sivile forsvarsanliggender og tjenester. Utarbeiding av
kriseplaner, organisering av øvelser som involverer innbyggere og sivile
institusjoner. Drift og støtte av sivilforsvarsstyrker.
Ekskludert: Sivil beskyttelse (0320), kjøp og lagring av forråd og utstyr til
bruk i
krisesituasjoner (1090).
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023

Utenlandsk militær bistand

0230

Utenlandsk militær bistand (KT)
Administrasjon og drift av militære bistandsoperasjoner direkte til
utenlandske myndigheter eller gjennom internasjonale militære
organisasjoner eller allianser. Militær bistand i form av
overføringer (kontant eller i naturalia), lån (uavhengig av
rentebetingelser) eller lån av utstyr. Bidrag til internasjonale fredsstyrker,
inkludert mannskaper.
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024

FOU Forsvar

0240

FoU Forsvar (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til forsvar.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til forsvar i virksomheter utenfor forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

025

Forsvar ellers

0250

Forsvar ellers (KT)
Administrasjon, drift og støtte av aktiviteter som formulering,
administrasjon, koordinering og overvåkning av den generelle politikken,
planer, programmer og budsjetter i tilknytning til forsvar. Forberedelser
og håndheving av lovverk i tilknytning til forsvaret. Produksjon og
spredning av generell informasjon, teknisk informasjon og statistikk om
forsvaret.
Inkludert: Forsvarsanliggender som ikke kan føres på 021, 022, 023 eller
024.
Ekskludert: Administrasjon av ordninger for krigsveteraner (102).

03

Offentlig orden og trygghet

031

Politi

0310

Politi (KT)
Administrasjon av politisaker og tjenester, inkludert registrering av
utlendinger, utstedelse av arbeids- og reisedokumenter til immigranter,
vedlikehold av kriminelle rulleblad og statistikk relatert til politiarbeid,
vei og trafikkontroller, forebygging av smugling, og kontroll av kyst-og
havfiske. Drift av regulære styrker og hjelpestyrker, grense- og kystvakt,
og andre politistyrker i myndighetsregi. Politilaboratorier, og drift og
støtte til politiets treningsprogram.
Inkludert: Trafikkbetjenter
Ekskludert: Politihøgskoler som gir generell utdanning i tillegg til
politiopplæring (091, 092, 093 eller 094).

032

Brannvern og redningstjenester

0320

Brannvern og redningstjenester (KT)
Administrasjon av brannforebygging og brannbekjempelse. Drift av
brannmannskaper, og andre brannforebyggende og brannbekjempende
tiltak i offentlig regi. Drift og støtte til opplæring i brannforebygging og
brannbekjempelse.
Sivile redningstyrker som fjellredningstjeneste, vakter på badestrender,
evakueringsstyrker i flomrammede områder etc.
Ekskludert: Sivilforsvar (0220), og spesialstyrker trent og utstyrt for
bekjempelse og forebygging av skogbranner (0422).

033
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Domstoler (KT)
Administrasjon, drift og støtte av sivile og kriminaldomstoler og
rettsvesen, inkludert bøtelegging og håndhevelse av rettslige beslutninger
truffet av domstoler/rettsinstanser, prøveløslatelser og prøvetidsordninger.
Rettslig representasjon og rådgiving på vegne av myndighetene, eller
andre foreskrevet av myndighetene - i kontanter eller naturalia.
Inkludert: Administrative tribunaler (domstoler, nemnder, retter),
ombudsmenn og lignende.

034

Fengsler

0340

Fengsler (KT)
Administrasjon, drift og støtte av fengsler, eller andre forvaringsanstalter
for rehabilitering av kriminelle som fengselsgårder, arbeidsanstalter,
ungdomsfengsler, asyl for kriminelle mentalt syke etc.

035

FOU Offentlig orden og trygghet

0350

FoU Offentlig orden og trygghet (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til offentlig orden og trygghet.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til offentlig orden og trygghet i virksomheter
utenfor forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

036

Offentlig orden og trygghet ellers

0360

Offentlig orden og trygghet ellers (KT)
Administrasjon, drift og støtte av aktiviteter som koordinering og
overvåkning av den generelle politikken, planer, programmer og
budsjetter i tilknytning til offentlig orden og trygghet. Forberedelser og
håndheving av lovverk i tilknytning til offentlig orden og trygghet.
Produksjon og spredning av generell informasjon, teknisk informasjon og
statistikk om offentlig orden og trygghet.
Inkludert: Anliggender i tilknytning til offentlig orden og trygghet som
ikke kan føres på 031, 032, 033, 034 eller 035.

04

Næringsøkonomiske formål

041

Generelle næringsøkonomiske formål og arbeidsmarkedsformål

0411

Generelle næringsøkonomiske formål (KT)
Administrasjon av generelle økonomiske og handelsmessige formål og
tjenester, inkludert utenlandske forretningsforbindelser, formulering og
implementering av politikk, forbindelser med ulike deler av forvaltningen
og mellom myndighetene og næringslivet.
Regulering og støtte til generelle økonomiske og handelsmessige
aktiviteter som eksport og import, vare- og aksjemarkeder,
inntektskontroller, generelle handelsfremmende tiltak, generell regulering
av monopoler og andre hindringer for markedsadganger, tilsyn med
banknæringen.
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Drift og støtte av institusjoner som driver med patentregistrering,
merkevarebeskyttelse, kopirettigheter, bedriftsregistrering,
værmeldingstjenester, standarder, vannkvalitetsmålinger, geologiske
undersøkelser etc.
Overføringer, lån eller subsidier for å fremme generelle økonomiske og
handelsmessige tiltak.
Inkludert: Informasjon og beskyttelse av forbrukere.
Ekskludert: Økonomiske og handelsformål i bestemte næringer
(klassifisert fra 042 til 047).
0412

Generelle arbeidsmarkedsformål (KT)
Administrasjon av generelle arbeidsmarkedsformål. Formulering og
implementering av generell arbeidsmarkedspolitikk. Tilsyn og regulering
av arbeidsforhold, forbindelser med ulike deler av forvaltningen, og
mellom myndighetene, næringslivet og organisasjonene i arbeidslivet.
Drift og støtte til generelle programmer og ordninger med sikte på å øke
arbeidsmobilitet, redusere diskriminering i arbeidslivet, redusere ledighet i
sårbare områder, bedre mulighetene for handikappede eller andre grupper
som er utsatte i arbeidslivet, drift av sysselsettingstiltak, drift eller støtte til
formidlingstjenester.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om arbeidsmarkedet
Overføringer, lån eller subsidier for å fremme generelle
arbeidsmarkedsformål.
Ekskludert: Arbeidsmarkedsformål knyttet til enkeltnæringer (042-047),
støtteordninger for arbeidsledige (1050).

042

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst

0421

Jordbruk (KT)
Administrasjon av jordbruksformål og tjenester. Vern, gjenvinning eller
utvidelse av dyrkbare arealer. Jordbruksreformer og avtaler om bruk av
arealer. Tilsyn og regulering av jordbruksnæringen.
Flomsikringstiltak, vannings- og dreneringssystemer, inkludert
overføringer, lån eller subsidier for slikt.
Drift eller støtte av programmer eller ordninger for å stabilisere eller bedre
bøndenes priser eller inntekt. Drift eller støtte for utvidelser,
veterinærtjenester, pest og sykdomskontroller, inspeksjoner av avlinger,
og kvalitetsvurderinger av avlinger.
Produksjon og spredning av generell informasjon, teknisk informasjon og
statistikk om jordbruk.
Kompensasjon, overføringer, lån eller subsidier til bønder i forbindelse
med jordbruksaktiviteter, inkludert betalinger for
produksjonsbegrensinger eller for spesiell produksjon, eller for å la
landområder være ukultivert.
Ekskludert: Prosjekter som har mange målsettinger utover kun
jordbruksformål.
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Skogbruk (KT)
Administrasjon av jordbruksformål og tjenester. Vern, utvidelser og mer
rasjonell utnytting av skogområder. Tilsyn og regulering av skogsdrift, og
utstedelse av hogsttillatelser.
Drift eller støtte av skogplanting, pest og sykdomskontroller, bekjempelse
og forebygging av skogbranner, og tjenester i tilknytning til utvidelser av
skogsdrift.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om skogbruk.
Overføringer, lån eller subsidier til skogsdrift.

0423

Fiske og fangst (KT)
Dekker både jakt og fiske i tilknytning til næring og sport og fritid, som
foregår utenfor naturparker og naturreservater.
Administrasjon av fiske- og jaktformål og tjenester. Vern, forplantning og
rasjonalisert utnytting av fiske og ville dyrebestander. Tilsyn og regulering
av ferskvannsfiske, kystfiske, havfiske, fiskeoppdrett, viltjakt, og
utstedelser av fiske- og jakttillatelser.
Drift eller støtte til fiskeoppdrettsanlegg, utvidelser, bestandsforvaltning.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om fiske og jakt.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for kommersielt fiske og jakt,
inkludert bygging og drift av fiskeoppdrettsanlegg.
Ekskludert: Kontroll av kyst- og havfiske (0310), administrasjon og drift
av naturparker og naturreservater.

043

Brensel og energi

0431

Kull og annet fast brensel (KT)
Dekker kull av alle klasser, brunkull og torv uavhengig av
utvinningsmetoder og utnyttelse, og omdanning til andre former som koks
eller gass.
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til fast brensel.
Bevaring, leteaktivitet, utvikling og rasjonalisering i utvinning av
ressurser, tilsyn og regulering av utvinning, produksjon, distribusjon og
bruk av fast brensel.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om fast brensel.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte til næringsaktivitet i tilknytning
til fast brensel, koks, briketter eller gassindustrien.
Ekskludert: Transport av fast brensel (045).

0432
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Petroleum og naturgass (KT)
Dekker naturgass, kondensert petroleumsgass, raffineri gasser og olje fra
brønner eller andre kilder som oljeskifer, tjæresand, og lokal distribusjon
av gass til konsumformål uavhengig av dens sammensetning.
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Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til petroleum og
naturgass. Bevaring, leteaktivitet, utvikling og rasjonalisering i utvinning
av ressurser, tilsyn og regulering avutvinning, produksjon, distribusjon
og bruk av petroleum og naturgass.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om petroleum og naturgass.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte til
petroleumsutvinningsindustrien, raffinering av råolje, kondensater og
gassprodukter i gassform.
Ekskludert: Transport av petroleum og gass (045).
0433

Kjernefysisk brensel (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til kjernefysisk brensel.
Bevaring, leteaktivitet, utvikling og rasjonalisering i utvinning av
kjernefysiske materialer, tilsyn og regulering av utvinning og produksjon
av kjernefysiske materialer, og distribusjon av kjernefysiske
brenselselementer.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om kjernefysisk brensel.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte til kjernekraftindustrien.
Ekskludert: Transport av kjernefysisk brensel (045), lagring av atomavfall
(0510).

0434

Annet brensel (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til brensel som alkohol,
ved, trekapp, biomasse eller annet ikke-kommersielt brensel.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om tilgjengelighet og utnytting av slikt brensel.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for utnytting og bruk av slikt
brensel.
Ekskludert: Skogsforvaltning (0422), vind og solenergi (0435 eller 0436),
geotermiske ressurser (0436).

0435

Elektrisitet (KT)
Dekker begge de tradisjonelle kildene for elektrisitet som vann og varme
kilder, og nyere kilder som vind og sol.
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til elektrisitet.
Bevaring, leteaktivitet, utvikling og rasjonalisering i utnytting av
elektrisitetsforsyning, tilsyn og regulering av produksjon, overføring og
distribusjon av elektrisitet.
Bygging eller drift av ikke-kommersielle elektrisitetssystemer.
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til elektrisitet.
Bevaring, leteaktivitet, utvikling og rasjonalisering i utnytting av
elektrisitetsforsyning, tilsyn og regulering av produksjon, overføring og
distribusjon av elektrisitet.
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Overføringer, lån eller subsidier til støtte til elektrisitetsforsynsingsindustrien, inkludert utlegg for bygging av damanlegg og annet arbeid hvis
hovedformål er å tilveiebringe elektrisitet.
Ekskludert. Ikke-elektrisk energi produsert av vind og solvarme (0436).
0436

Energi utenom elektrisitet (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til ikke-elektrisk
energi, hovedsakelig i forbindelse med produksjon, distribusjon og
utnyttelse av damp, varmt vann og varm luft.
Bygging eller drift av ikke-kommersielle systemer som gir ikke-elektrisk
energiforsyning.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om tilgjengelighet og utnytting av ikke-elektrisk energi.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for utnytting og bruk av ikkeelektrisk energi.
Inkludert: Geotermiske ressurser, ikke-elektrisk energi produsert av bølgeog vindkraft og solvarme.

044

Bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

0441

Bergverksdrift (KT)
Dekker metallholdige mineraler, sand, leire, stein, kjemiske - og
gjødselsmineraler, salt, edelsteiner, asbest, gips, etc.
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til bergverksdrift.
Bevaring, leteaktivitet, utvikling og rasjonalisering i utnytting av
bergverksdrift, tilsyn og regulering av prospekter, gruver, markedsføring
og andre aspekter ved bergverksdrift.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om gruvedrift og mineralforekomster.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for kommersielle gruvedrift.
Inkludert: Utstedelser av lisenser og leieavtaler, reguleringer av
produksjonsomfang, tilsyn for å sikre at sikkerhetsbestemmelser
overholdes etc.
Ekskludert: Kull og annet fast brensel (0431), petroleum og naturgass
(0432) og kjernefysiske materialer (0433).

0442

Industri (KT)
Administrasjon av formål og tjenester knyttet til industrivirksomhet.
Utvikling, utvidelse eller forbedring av industriproduksjon. Tilsyn og
regulering av virksomheter, og drift av industrianlegg. Samarbeid med
industriorganisasjoner og andre organisasjoner med interesser i industri.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om industrielle aktiviteter og industriprodukter.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte til industrivirksomhet.
Inkludert: Inspeksjoner for å sikre at sikkerhetsbestemmelser overholdes,
beskyttelse av konsumenter mot skadelige produkter etc.
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Ekskludert: Formål knyttet til kullindustri (0431),
petroleumsraffineringsindustri (0432) og kjernefysisk energiproduksjon
(0433).
0443

Bygge- og anleggsvirksomhet (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til bygg- og anlegg.
Tilsyn med bygg- og anleggsektoren, utvikling og regulering av
byggestandarder.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om bygg- og anleggsnæringen.
Inkludert: Utstedelse av tillatelser for å utøve bygge- og
anleggsvirksomhet, tilsyn med byggeplasser for å sikre at
sikkerhetsbestemmelser overholdes.
Ekskludert: Overføringer, lån og subsidier for bygging av boliger,
næringsbygg, gater, offentlige og kulturelle fasiliteter etc. klassifiseres iht.
funksjon. Utvikling og regulering av boligstandarder (0610).

045

Transport

0451

Veitransport (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til drift, bruk, bygging
og vedlikehold av transportsystemer og fasiliteter som veier, broer,
tunneler, parkeringsanlegg, bussterminaler etc.
Tilsyn og regulering av brukere av veier (utstedelse av godkjenninger av
kjøretøy og førerkort, vekt- og lastekontroller, kontroller med
passasjertrafikk, overholdelse av kjøretids-bestemmelser for sjåfører etc.),
konsesjoner, godkjennelser fraktetillatelser og billettpriser og overholdelse
av rutetider, servicefrekvenser på kjøretøy etc., veibygging og
vedlikehold,
Bygging eller drift av ikke-kommersielle veitransportsystemer og
fasiliteter.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om veitransportsystemer og veiarbeid.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte til drift, bygging, vedlikehold og
oppgradering av veitransportsystemer og fasiliteter.
Inkludert: Motorveier, andre offentlige veier, gater, gang- og sykkelstier.
Ekskludert: Trafikkontroller (0310), overføringer, lån og subsidier til
kjøretøysfabrikanter, (0442), gatefeiing (0510), bygging av lydskjermende
anretninger (0530), gatebelysning (0640).

0452

Sjøtransport (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til drift, bruk, bygging
og vedlikehold av transportsystemer og fasiliteter til vanns (havner og
havneanlegg, navigasjonsanlegg/tjenester, kanaler, vannveier, broer,
tunneler, bølgebrytere, pirer, terminaler etc.).
Tilsyn og regulering av brukere av sjøtransport (registrering,
godkjenninger, inspeksjoner av fartøyer og mannskap, reguleringer av
passasjersikkerhet og fraktsikkerhet), av driftmessige forhold som
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konsesjoner, vekttariffer, billettpriser, regularitet, og bygging og
vedlikehold av vanntransportfasiliteter.
Bygging og drift av ikke-kommersielt drevne vanntransportsystemer og
fasiliteter (f.eks. drevet av forvaltningen).
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om drift g bygging av vanntransportsystemer.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte til drift, bygging, vedlikehold og
oppgradering av vanntransportsystemer og fasiliteter.
Inkludert: Støtteordninger via radio- og satellittnavigeringssystemer,
rednings- og slepetjenester.
Ekskludert: Overføringer, lån eller subsidier til skipsbygging (0442).
0453

Jernbanetransport (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til drift, bruk, bygging
og vedlikehold av jernbanetransportsystemer og fasiliteter
(skinneganger, terminaler og stasjoner, tunneler, broer, jernbanefyllinger,
skjæringer, etc.)
Tilsyn og regulering av brukere av jernbane (tilstanden på rullende
materiell, skinnegangsstabilitet, passasjersikkerhet, fraktsikkerhet etc.),
driftmessige forhold som vekttariffer, billettpriser, regularitet, og bygging
og vedlikehold av jernbanetransportfasiliteter.
Bygging og drift av ikke-kommersielt drevne jerntransportsystemer og
fasiliteter (f.eks. drevet av forvaltningen).
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om drift og bygging av jerntransportsystemer.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte til drift, bygging, vedlikehold og
oppgradering av jerntransportsystemer og fasiliteter.
Inkludert: Alle typer linjesystemer for jernbane, trikk og t-bane, og
anskaffelse og vedlikehold av rullende materiell.
Ekskludert: Overføringer, lån eller subsidier til rullende materiell (0442),
lydskjermingstiltak som voller, gjerder, hekker etc. (0530).

0454

Lufttransport (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til drift, bruk, bygging
og vedlikehold av lufttransportsystemer (lufthavner, rullebaner,
terminaler, hangarer, navigasjonsstøtte og utstyr, luftkontrollfasiliteter,
etc.).
Tilsyn og regulering av brukere av brukere av lufttransport (registrering,
godkjenninger, inspeksjoner av fly, piloter og besetninger, bakkemannskap, reguleringer av passasjersikkerhet, ulykkeskommisjoner, etc.)
av driftmessige forhold (konsesjoner, rutefordelinger,godkjenninger av
vekttariffer, billettpriser, regularitet, og service, etc.) og bygging og
vedlikehold av lufttransportfasiliteter.
Bygging og drift av ikke-kommersielt drevne offentlige
lufttransportsystemer og fasiliteter.
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Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om drift og bygging av lufttransportsystemer.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte til drift, bygging, vedlikehold og
oppgradering av lufttransportsystemer og fasiliteter.
Inkludert: Støtteordninger via radio- og satellittnavigeringssystemer,
redningstjenester, rutegående og ikke-rutegående cargo og
passasjertrafikk. Regulering og kontroll med privatflyving.
Ekskludert: Overføringer, lån eller subsidier til bygging av fly (0442).
0455

Rør- og annen transport (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til drift, bruk, bygging
og vedlikehold av rør- og annen transport (kabelbaner, taubane, stolheiser,
etc.).
Tilsyn og regulering av brukere av brukere av rør- og annen transport
(registrering, godkjenninger, inspeksjoner av utstyr, driftskompetanse,
opplæring, sikkerhetsstandarder, etc.) drift av systemer (konsesjoner,
prissetting, regularitet, servicenivå, etc.), bygging og vedlikehold.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om drift og bygging av slike transportsystemer.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte til drift, bygging, vedlikehold og
oppgradering av slike transportsystemer og fasiliteter.

046

Post- og telekommunikasjoner

0460

Post- og telekommunikasjoner (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til bygging, utvidelse,
forbedring, bygging og vedlikehold av kommunikasjonssystemer (post,
telefon, telegraf, trådløse og satellittkommunikasjonssystemer).
Regulering av drift av kommunikasjonssystemer (konsesjoner, tildeling av
frekvenser, spesifikasjoner av markedsmessig nedslagsfelt, prissetting,
etc.).
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om formål og tjenester i tilknytning
kommunikasjonssystemer.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte til drift, bygging, vedlikehold og
oppgradering av
kommunikasjonssystemer.
Ekskludert: Støttetjenester via radio og satellitt for vanntransport (0452),
lufttransport (0454), og kringkastingssystemer for radio og tv (0830).

0471

Andre næringer

0471

Varehandel og lagring (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til varehandel og
lagernæringen.
Tilsyn og regulering av engroshandel og detaljhandel (tillatelser,
salgsrutiner, varemerking, inspeksjoner av vekter etc.), og lagernæringen
inkludert transittlagre.
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Administrasjon av priskontroll og rasjoneringsordninger gjennom
detaljister og grossister uansett type varer, administrasjon og forsyning av
mat og lignende til befolkningen.
Utarbeiding og formidling av informasjon til handelsnæringen og
publikum om priser, tilgjengelighet og andre forhold om varehandels- og
lagernæringen. Utarbeiding og publisering av statistikk varehandels- og
lagernæringen.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte til varehandels- og
lagernæringen.
Ekskludert: administrasjon av priskontroller og andre kontroller av
produsenter (klassifisert iht. funksjon), subsidier på mat o.l. for spesielle
grupper av befolkningen eller individer (10).
0472

Hoteller og restauranter (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til bygging, utvidelse,
forbedring, drift og vedlikehold av hoteller og restauranter.
Tilsyn og regulering av drift av hoteller og restauranter (prisreguleringer,
renhold og salgsrutiner, hoteller og restauranter tillatelser, etc.).
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om formål og tjenester i tilknytning hoteller og restauranter.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte til bygging, drift, vedlikehold og
oppgraderinger av hoteller og restauranter.

0473

Turisme (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til turisme,
promotering og utvikling, kontakter mellom næringer som nyter direkte
godt av turistnæringen som transport, hoteller og restauranter etc.
Drift av turistkontorer i inn- og utland. Organisering av turistkampanjer,
produksjon og distribusjon av turistinformasjon etc.
Produksjon og publisering av statistikk om turisme.

0474

Generelle utbyggingsprosjekter (KT)
Generelle utbyggingsprosjekter består typisk av integrerte fasiliteter for
kraftgenerering, flomkontroll, vanningssystemer, navigasjon og
rekreasjon.
Administrasjon av formål og tjenester i tilknytning til bygging, utvidelser,
forbedringer, drift og vedlikehold av generelle utbyggingsprosjekter.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om formål og tjenester i tilknytning generelle
utbyggingsprosjekter.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte til bygging, drift, vedlikehold og
oppgraderinger av generelle utbyggingsprosjekter.
Ekskludert: Prosjekter med én hovedfunksjon, der andre funksjoner er
sekundære (klassifiseres iht. funksjon).

048
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0481

FoU Generelle næringsøkonomiske formål (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til generelle økonomiske,
kommersielle og arbeidsmarkedsformål.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til generelle økonomiske, kommersielle og
arbeidsmarkedsformål i virksomheter utenfor forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

0482

FoU Jordbruk, skogsbruk, fiske og fangst (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til jordbruk, skogsbruk, fiske og jakt.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til jordbruk, skogsbruk, fiske og jakt i virksomheter
utenfor forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

0483

FoU Brensel og energi (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til brensel og energi.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til brensel og energi i virksomheter utenfor
forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

0484

FoU Bergverksdrift, industri, bygge- og anleggsvirksomhet (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til bergverk, industri, bygg og anlegg.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til bergverk, industri, bygg og anlegg i virksomheter
utenfor forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

0485

FoU Transport (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til transport.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til transport i virksomheter utenfor forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

0486

FoU Post og telekommunikasjoner (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til post og telekommunikasjoner.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til post og telekommunikasjoner i virksomheter
utenfor forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).
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FoU Andre næringer (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til andre næringer.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til andre næringer i virksomheter utenfor
forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

049

Næringsøkonomiske formål ellers

0490

Næringsøkonomiske formål ellers (KT)
Administrasjon og drift av aktiviteter relatert til generelle sektorspesifikke
formål som ikke kan klassifiseres som 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047,
048).

05

051

Miljøvern

Miljøvernkategoriene er basert på den internasjonale klassifikasjonen for
miljøvernaktiviteter CEPA (Classification of Environmental Protection
Activities) som er utarbeidet i forbindelse med Eurostats europeiske
system for innsamling av økonomisk informasjon om miljøet (SERIEE).
Avfallshåndtering
Omfatter innsamling, behandling/disponering (inkludert sluttbehandling)
av avfall.
Innsamling inkluderer feiing av gater, plasser, gangveger, markeder,
offentlige hager og parker, etc. Dekker innsamling av alle typer avfall,
enten selektivt etter type avfall eller usortert, og transport av avfallet til
behandling/disponering.
Behandling inkluderer alle metoder for prosessering som endrer avfallets
fysiske, kjemiske eller biologiske karakter eller sammensetning, for å
enten nøytralisere, ufarliggjøre, klargjøre for transport, gjenvinning,
lagring eller volumreduksjon.
Sluttbehandling av avfall inkluderer permanent lagring av avfall uten noen
utsikter til senere anvendelse på fyllinger, i beholdere, underjordisk
lagring, dumping til sjøs eller enhver annen relevant
sluttbehandlingsmetode.

0510

Avfallshåndtering (KT)
Administrasjon, tilsyn, inspeksjon, drift og støtte av systemer for
innsamling, behandling og lagring av avfall.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for drift, bygging, vedlikehold
eller oppgradering av slike systemer.
Inkludert: Innsamling, behandling og lagring av kjernefysiske
avfallsmaterialer.
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052

Avløp og spillvann
Denne gruppen omfatter drift av avløpssystemer og rensing av
avløpsvann.
Drift av avløpssystemer omfatter bygging og drift av overvanns- og
avløpsledninger og pumper som fjerner avløpsvann fra opprinnelsesstedet enten til et avløpsrenseanlegg eller til et utslippssted.
Avløpsrensing inkluderer enhver mekanisk, biologisk eller avansert
prosess for å rense avløpsvann for å imøtekomme miljøkrav og andre
kvalitetsstandarder.

0520

Avløp og spillvann (KT)
Administrasjon, tilsyn, inspeksjon, drift og støtte av avløpssystemer og
avløpsrensing.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for drift, bygging, vedlikehold
eller oppgradering av slike systemer.

053

Forurensningsbekjempelse
Omfatter aktiviteter i forbindelse med beskyttelse av lokal luftkvalitet,
klima, jordsmonn, grunnvann, støy, vibrasjoner og stråling.
Inkluderer bygging, vedlikehold og drift av overvåkningssystemer (ikke
værstasjoner), bygging av støyskjermer, hekker og andre anti-støy
fasiliteter inkludert støydempende dekker på veier eller jernbane, tiltak for
å rense forurensede vannforekomster, kontroll- og forebyggende tiltak for
å forhindre utslipp av drivhusgasser og andre forurensende stoffer til luft,
bygging, vedlikehold og drift av installasjoner for å rense forurenset
jordsmonn, og lagring av forurensende stoffer, transport av forurensede
stoffer.

0530

Forurensningsbekjempelse (KT)
Administrasjon, tilsyn, inspeksjon, drift og støtte av forurensningstiltak og
kontrollaktiviteter.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for forurensningstiltak og
kontrollaktiviteter.

054

Landskapsvern og biologisk mangfold
Omfatter aktiviteter i forbindelse med beskyttelse av arter i fauna og flora
(inkluderer tilbakeføring av utryddede arter og gjenoppbygging av arter
truet av utryddelse), beskyttelse av habitater (inkludert forvaltning av
naturparker og naturreservater, beskyttelse av landskaper med estetisk
verdi (herunder også tiltak for å reparere skader på landskap f.eks. etter
gruvedrift).

0540

Landskapsvern og biologisk mangfold (KT)
Administrasjon, tilsyn, inspeksjon, drift og støtte av tiltak for vern av
biologisk mangfold og landskap.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for aktiviteter i forbindelse med
vern av biologisk mangfold og landskap.

055
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Fou miljøvern
Definisjoner av grunnforskning, anvendt forskning og utvikling er gitt
under (7014) og (7015).
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FoU Miljøvern (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til miljøvern.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til miljøvern i virksomheter utenfor forvaltningen,
f.eks. ved forskningsinstitutter og universiteter.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

056

Miljøvern ellers

0560

Miljøvern ellers (KT)
Administrasjon, forvaltning, regulering, tilsyn, drift og støtte til aktiviteter
til utforming, administrasjon, koordinering og kontroll av den overordnete
politikken, planer, programmer og budsjettarbeid i tilknytning til
miljøvern, forarbeider til håndhevelser av lovverk og standarder.
Produksjon og spredning av generell informasjon, teknisk informasjon og
statistikk om formål og tjenester i tilknytning til miljøvern.
Inkluderer: Aktiviteter og formål relatert til miljøvern som ikke kan
klassifiseres som 051, 052, 053, 054, 055.

06

Bolig og nærmiljø

061

Boligutvikling

0610

Boligutvikling (KT)
Administrasjon av boligutviklingsformål og tjenester. Fremme, kontrollere
og evaluere boligutviklingsaktiviteter uavhengig om disse er i regi av
offentlige myndigheter eller ikke. Utvikling av boligstandarder.
Opprydning av slumområder i forbindelse med boligutbygging,
anskaffelse av nødvendige tomter og grunn for bygging av boliger.
Bygging, kjøp, og ombygging av boenheter for befolkningen eller for
grupper med særlige behov.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om formål og tjenester i tilknytning til boligutvikling.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for utvidelse, forbedring eller
vedlikehold av boligmassen.
Ekskludert: Utvikling og regulering av byggestandarder (0443), stønader i
kontanter eller naturalia for hjelpe husholdninger med å dekke
bokostnader (1060).

062

Nærmiljøutvikling

0620

Nærmiljøutvikling (KT)
Administrasjon av formål og tjenester i forbindelse med
nærmiljøutvikling. Administrasjon av forskrifter for arealbruk og
byggereguleringer.
Planlegging av nye nærmiljøer eller rehabilitering av eksisterende.
Planlegging av utbedringer av fasiliteter i nærområder som boliger,
fellesgoder, helse, utdanning, kultur, rekreasjon, etc.
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Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om formål og tjenester i tilknytning til utvikling av nærmiljø.
Ekskludert: Implementering av planer som bygging av boliger,
næringsbygg, gater, fellesgoder, kulturelle fasiliteter, etc. (klassifisert iht.
funksjon), jordbruksreformer (0421), administrasjon av byggestandarder
(0443) og bostandarder (0610).
063

Vannforsyning

0630

Vannforsyning (KT)
Administrasjon knyttet til vannforsyningsformål. Vurdering av framtidige
behov, og beslutninger om tilgjengelighet. Tilsyn og reguleringer av
drikkevannsforsyning inkludert kontroller av pris, kvalitet og mengder.
Bygging eller drift av ikke-kommersielle vannforsyningssystemer.
Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk informasjon
og statistikk om formål og tjenester i tilknytning til vannforsyning.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for drift, bygging, utvidelse,
forbedring eller vedlikehold av vannforsyningssystemer.
Ekskludert: Vanningsanlegg (0421), generelle utbyggingsprosjekter
(0474) innsamling og behandling av spillvann (0520).

064

Gatebelysning

0640

Gatebelysning (KT)
Administrasjon av formål knyttet til gatebelysning. Utvikling og
regulering av standarder for gatebelysning.
Installasjon, drift, vedlikehold, oppgradering, etc. av gatebelysning.
Ekskludert: Trafikklys (0451).

065

Fou bolig og nærmiljø

0650

FoU Bolig og nærmiljø (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til bolig- og nærmiljøfasiliteter.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til bolig- og nærmiljøfasiliteter i virksomheter
utenfor forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140), anvendt forskning og utvikling av
byggemetoder eller materialer (0484).

Statistisk sentralbyrå

066

Bolig og nærmiljø ellers

0660

Bolig og nærmiljø ellers (KT)
Administrasjon, forvaltning og støtte til aktiviteter til utforming,
administrasjon, koordinering og kontroll av den overordnete politikken,
plan- og budsjettarbeid i tilknytning til bolig- og nærmiljøfasiliteter,
forarbeider til håndhevelser av lovverk og standarder. Produksjon og
spredning av generell informasjon, teknisk informasjon og statistikk om
formål og tjenester i tilknytning til bolig- og nærmiljøfasiliteter.
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Aktiviteter og formål relatert til bolig- og nærmiljø som ikke kan
klassifiseres som 061, 062, 063, 064, 065.

07

Helse

071

Legemidler, hjelpemidler og utstyr
Denne gruppen (0711-0713) omfatter medisiner, proteser, medisinske
hjelpemidler og utstyr og andre helserelaterte produkter for individer eller
husholdninger - med eller uten
henvisning (resept). Utstyr i denne
gruppen leveres direkte til pasienter, vanligvis av apotek, eller
leverandører av medisinsk utstyr, herunder hjelpemiddelsentraler.

Offentlig forvaltnings utgifter til helse inkluderer utgifter til tjenester som
ytes til enkeltindivider (071-074), og utgifter til kollektive tjenester (075
og 076). Kollektive helsetjenester omfatter områder som utforming,
administrering og gjennomføring av helsepolitiske målsetninger. Fastsette
standarder og håndheve disse for medisinsk - og paramedisinsk
personell, og for sykehus, klinikker, legekontorer, etc. Regulering,
godkjenning og lisensiering av tilbydere av helsetjenester. Anvendt
forskning og utvikling innen helse og helserelaterte områder.
Administrasjonsutgifter i forbindelse med administrasjon eller ledelse av
grupper av sykehus, klinikker, legekontorer etc. betraktes som utgifter til
individuelle helsetjenester og skal klassifiseres fra 071 til 074.

Medisiner og hjelpemidler som gis direkte til pasienter av leger, tannleger
eller av annet helsepersonell som del av behandlingen, eller levert av
sykehus til innskrevne pasienter, inkludert dagpasienter klassifiseres under
henholdsvis 072 eller 073.
0711

Legemidler (farmasøytiske produkter) (IT)
Framskaffelse av legemidler produkter som medisinske preparater,
bedøvelsesmidler, patenterte medisiner, serum, vaksiner, vitaminer,
mineraler, tran, prevensjonspiller mv.
Administrasjon, drift og støtte av framskaffelse av farmasøytiske
produkter.

0712

Andre helseartikler (IT)
Anskaffelse av medisinske produkter som termometre, bandasjer, plastre,
sprøyter, førstehjelpspakker, varmeflasker, isposer, medisinsk trikotasje
som elastiske strømper og knebeskyttere, graviditetstester, kondomer og
andre prevensjonsmidler.
Administrasjon, drift og støtte av anskaffelse av andre foreskrevne
medisinske produkter.

0713

Terapeutiske hjelpemidler og utstyr (IT)
Anskaffelse av terapeutiske hjelpemidler og utstyr som brilleglass,
kontaktlinser, høreapparater, glassøyne, kunstige lemmer og andre typer
proteser, ortopediske bøyler og støtter, ortopedisk skotøy og bandasjer,
forbindinger, nakkestøtter, medisinsk massasjeutstyr, helselamper,
elektriske og ikke-elektriske rullestoler, spesialsenger, krykker,
elektronisk utstyr og annet utstyr for blodtrykksovervåkning, etc.
Administrasjon, drift og støtte av anskaffelse av foreskrevne terapeutiske
innretninger og utstyr.
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072

Legetjenester mv.
Dekker tjenester fra leger, tannleger, paramedisinsk personell og
hjelpepersonell gitt på lege- og tannlegekontorer, legesentra, i hjemmet og
ved poliklinikker på sykehus. Gruppen omfatter også medisiner,
proteser, medisinske innretninger og utstyr og andre helserelaterte
produkter som gis direkte til polikliniske pasienter.
Medisinske, tannhelse- og paramedisinske tjenester ytt til pasienter
innskrevet i sykehus e.l. inkluderes i sykehustjenester (073).
Gruppen 072 omfatter legetjenester mv. til pasienter som ikke er
innskrevet ved helseinstitusjon.

0721

Generell medisinsk behandling (Allmennlegetjeneste) (IS)
Dekker tjenester som ytes av allmennpraktiserende leger ved legekontorer
og legesentra.
Allmennmedisin er definert som enheter som hovedsakelig yter tjenester
til pasienter som ikke er innlagt i sykehus/institusjon som døgn- eller
dagpasient, og som ikke er begrenset til særskilte medisinske spesialiteter,
og som ytes av godkjente leger.
Administrasjon, inspeksjon, drift eller støtte til allmennmedisinske
tjenester.
Inkludert: Leger som er spesialister i allmennmedisin inngår i denne
gruppen.
Ekskludert: Tjenester fra medisinske analyselaboratorier og røntgensentra
(0724).

0722

Spesialisert medisinsk behandling (IT)
Dekker tjenester som ytes av legespesialister ved frittstående
legekontor/klinikker og poliklinikker ved sykehus.
Leger med spesialitet innenfor et særskilt medisinsk felt skiller seg fra
allmennleger ved at de begrenser seg til å behandle en spesiell
tilstandsykdom (særskilte diagnoser), medisinske prosedyrer eller
pasienttyper.
Administrasjon, inspeksjon, drift eller støtte til spesialiserte medisinske
tjenester levert av legespesialister.
Inkludert: Tjenester utført av spesialister i ortodonti.
Ekskludert: Tannklinikker og tannleger (0723), tjenester fra medisinske
analyselaboratorier og røntgensentra (0724).

0723
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Tannhelsetjenester (IT)
Dekker tannhelsetjenester som ytes av tannleger, tannlegespesialister,
tannpleiere, eller annet tannhelsepersonell (eks. tannhelsesekretærer),
enten frittstående, i kontorfellesskap eller i tannklinikker.
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Tannklinikker trenger ikke nødvendigvis være under tilsyn av tannleger
eller bemannet med tannleger. De kan være under tilsyn eller bemannet
med tannpleiere eller annet tannhelsepersonell.
Administrasjon, inspeksjon, drift og støtte til tannhelsetjenester levert av
tannklinikker, spesialisttannlegeklinikker, tannleger, tannpleiere eller
annet tannhelsepersonell.
Inkludert: Tilpasningskostnader for gebiss.
Ekskludert: Gebiss (0713), tjenester fra spesialister i ortodonti (0722),
tjenester fra medisinske analyselaboratorier og røntgensentra (0724).
0724

Paramedisinske tjenester (IT)
Paramedisinske tjenester omfatter tjenester levert av klinikker under tilsyn
av sykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter, arbeidsterapeuter, logopeder
eller annet paramedisinsk personell, eller helsetjenester gitt av sykepleiere,
jordmødre og paramedisinsk personell hjemme eller ved andre ikkemedisinske institusjoner.
Administrasjon, inspeksjon, drift og støtte til paramedisinske tjenester er
inkludert i denne gruppen.
Inkludert: Akupunktører, fotterapeuter, kiropraktorer, optometrister, og
utøvere av tradisjonell medisin etc. Medisinske analyselaboratorier og
røntgensentra. Leie av terapeutisk utstyr. Fysikalsk behandling etter
henvisning, bassengbehandling, behandling i termiske bad eller bad i
saltvann, ambulansetjenester unntatt ambulansetjenester drevet av
sykehus.
Ekskludert: Laboratorier som arbeider med forebygging av sykdommer
(0740) og laboratorier som arbeider med å avdekke sykdomsårsaker
(0750).

073

Sykehustjenester
Sykehusinnleggelse er definert som når en pasient er innlagt som døgneller dagpasient på et sykehus eller i en institusjon som yter
sykehustjenester. Hjemmebasert sykehusbehandling, f.eks. utført av
ambulante team knyttet til sykehus som utfører tjenester hjemme hos
pasienter, samt hospicer for livstruende syke og døende inkluderes her.
Gruppen 073 dekker tjenester gitt av både alminnelige sykehus og
spesialsykehus, syke- og fødestuer, spesialsykehjem og rehabiliterings- og
opptreningsinstitusjoner som hovedsakelig yter sykehustjenester.
Militærsykehus (ikke feltsykehus), institusjoner for eldre der medisinsk
overvåkning er en vesentlig del, og rehabiliteringssentra der formålet med
tjenestene er behandling av innlagte pasienter heller enn langtidsopphold.
Sykehustjenester ytes i institusjoner som gir behandling til innlagte
pasienter under direkte tilsyn av offentlig godkjente leger. Føde- og
sykestuer, sykehjem og konvalesenshjem yter også tjenester til innlagte
pasienter, men de er ofte under tilsyn av annet helsepersonell.
Gruppen 073 omfatter ikke fasiliteter som militære feltsykehus (021),
legekontorer, poliklinikker og apotek som er eksklusivt innrettet mot
poliklinisk pasientbehandling (072), institusjoner for funksjonshemmede
og rehabiliteringssentre som primært yter langsiktige opptreningstjenester
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(1012) og aldershjem (1020). Inntektstap som følge av sykehusinnleggelse
dekkes heller ikke her (1011).
Sykehustjenester dekker medisiner, proteser, medisinske innretninger og
utstyr og andre helserelaterte produkter som anvendes på
sykehuspasienter. Sykehustjenester dekker også ikke-medisinske utgifter
ved sykehusene som administrasjon, ikke-medisinsk personell, mat og
drikke, innkvarteringsutgifter (også for personell).
0731

Generelle sykehustjenester (IS)
Generelle (allmenne) sykehustjenester.
Administrasjon inspeksjon, drift og støtte til sykehus som ikke begrenses
av særskilte medisinske spesialiteter.
Ekskludert: Sykestuer ikke under direkte tilsyn av offentlig godkjent lege
(0733).

0732

Spesialiserte sykehustjenester (IT)
Spesialsykehus skiller seg fra alminnelige sykehus ved at de er begrenset
til å behandle enkeltdiagnoser, tilstander, sykdommer, eller grupper av
pasienter som f.eks. lungesykdommer og tuberkulose, spedalskhet, kreft,
sykdommer i øre, nese, hals, psykiatri, fødselssykdommer,
barnesykdommer etc.
Administrasjon inspeksjon, drift og støtte til spesialsykehus.
Ekskludert: Fødestuer som ikke er under direkte tilsyn av en offentlig
godkjent lege (0733).

0733

Syke- og fødestuer (IT)
Tjenester gitt av syke- og fødestuer.
Administrasjon inspeksjon, drift og støtte til syke- og fødestuer.

0734

Rehabiliterings- og opptreningstjenester (IT)
Rehabilitering og opptreningsinstitusjoner yter tjenester til pasienter etter
operasjoner eller til personer som er betydelig svekket av sykdommer, og
som trenger mye tilsyn, hjelp til medisinering, fysioterapi, opptrening eller
hvile.
Rehabiliterings- og opptreningstjenester i hjemmet.
Administrasjon inspeksjon, drift og støtte til rehabiliterings- og
opptreningsinstitusjoner.
Inkludert: Institusjoner for eldre der medisinsk tilsyn er en essensiell del,
rehabiliteringssentra som yter helsetjenester og rehabiliteringsterapi for
innlagte pasienter, der formålet er mer innrettet mot å behandle pasienten
enn å gi langtidsbehandling.

074

Forebyggende helsearbeid

0740

Forebyggende helsetjenester (IT)
Tilbud av folkehelsetjenester.
Administrasjon, tilsyn, drift eller støtte til folkehelsetjenester som
blodbank (innsamling, behandling, lagring, forsending), smitte- og
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sykdomsovervåkning (kreft, tuberkulose, kjønnsykdommer), forebygging
(immunisering, vaksinering), kontroller (spedbarnsernæring, barnehelse),
innsamling av epidemiologiske data, familieplanlegging etc.
Utvikling og spredning av helseinformasjon til offentligheten.
Inkludert: Forebyggende helsearbeid utført av særskilte team til grupper
av personer, som er ved god helse, ved arbeidsplasser, skoler eller i andre
ikke-medisinske situasjoner. Forebyggende helsearbeid som ikke er i
forbindelse med sykehus, klinikker eller andre
praktiserende
helseutøvere. Forebyggende helsearbeid som ikke leveres av offentlig
godkjente leger.
Ekskludert: Tjenester fra medisinske analyselaboratorier (0724).
Laboratorier som arbeider med å avdekke årsaker til sykdommer (0750).
075

FOU helse

0750

FoU Helse (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til helse.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til helse i virksomheter utenfor forvaltningen.
Inkludert: Laboratorier som arbeider med å avdekke årsaker til
sykdommer.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

076

Helse ellers

0760

Helse ellers (KT)
Administrasjon, forvaltning og støtte til aktiviteter til utforming,
administrasjon, koordinering og kontroll av den overordnete politikken,
plan- og budsjettarbeid i tilknytning til helsetjenester, forarbeider til
håndhevelser av lovverk og standarder, inkludert godkjenning og
sertifisering av medisinske foretak og bedrifter, medisinsk og
paramedisinsk personell. Utarbeiding og formidling av generell
informasjon, teknisk informasjon og statistikk om formål og tjenester i
tilknytning til helse.
Aktiviteter og formål relatert til helse som ikke kan klassifiseres som 071,
072, 073, 074 eller 075.

08

Fritid, kultur og religion

Offentlig forvaltnings utgifter til fritid, kultur og religion inkluderer
utgifter til tjenester til individer og husholdninger, og tjenester som ytes på
kollektiv basis. Utgifter til individrettede tjenester klassifiseres på
gruppene 081 og 082, mens kollektivt rettede tjenester klassifiseres på
gruppene 083 og 086.
Kollektive tjenester er et tilbud til samfunnet som helhet. Disse tjenestene
inkluderer utforming og administrasjon av statlig kulturpolitikk;
utforming, standardsetting og håndhevelse av disse, regulering og tilsyn
med kulturinstitusjoner, anvendt forskning og utvikling i tilknytning til
kulturformål, fritid og religion.
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081

Fritid og sport

0810

Fritid og sport (IT)
Tilbud og tilretteleggelse av fritids- og sportstjenester. Administrasjon av
sports- og fritidsvirksomhet, tilsyn og regulering av sportsfasiliteter.
Drift av og støtte til fasiliteter for idrettsaktiviteter og idrettsbegivenheter
(idrettsanlegg), drift og støtte til fasiliteter for annen sport, som arenaer for
kortspill og brettspill. Drift og støtte til fasiliteter for rekreasjon som
parker, strender, offentlige svømmeanlegg etc.)
Tilskudd, lån eller subsidier til lag, foreninger eller enkeltutøvere.
Inkludert: Fasiliteter for tilskuere, representasjon av nasjonale, regionale
og lokale lag i forbindelse med sportsbegivenheter.
Ekskludert: Zoologiske og botaniske hager, akvarium o.l. institusjoner
(0820). Sport og fritidsfasiliteter i forbindelse med utdanningsinstitusjoner
(09).

082

Kultur

0820

Kultur (IT)
Tilbud og tilretteleggelse av kulturelle tjenester. Administrasjon av
kulturelle formål, tilsyn og regulering av kulturfasiliteter.
Drift og støtte av fasiliteter med kulturelle formål (bibliotek, museer,
gallerier, teatre, utstillingssteder, monumenter, historiske bygg og steder,
zoologiske og botaniske hager, akvarium o.l.), drift og støtte til kulturelle
begivenheter (konserter, scene- og filmproduksjon etc.).
Tilskudd, lån eller subsidier til artister, forfattere, designere, komponister
og andre som jobber med kunst, eller til organisasjoner engasjert i
kulturelle aktiviteter.
Inkludert: Nasjonale, regionale og lokale feiringer som ikke hovedsakelig
er innrettet for å tiltrekke turister.
Ekskludert: Kulturelle begivenheter rettet mot presentasjoner i utlandet
(0113), nasjonale, regionale eller lokale feiringer hovedsakelig innrettet
for å tiltrekke turister (0473), produksjon av kulturstoff hvor intensjonen
er å distribuere via kringkasting.

083

Kringkasting og forlagsvirksomhet

0830

Kringkasting og forlagsvirksomhet (KT)
Administrasjon av kringkastings- og forlagsvirksomhet. Tilsyn og
regulering av kringkastings- og forlagsvirksomhet.
Drift av eller støtte til kringkastings- og forlagsvirksomhet.
Tilskudd, lån eller subsidier for å støtte bygging eller anskaffelse av
fasiliteter for tv- og radiokringkasting. Bygging eller anskaffelse av
anlegg, utstyr eller materialer for aviser, magasiner eller bøker.
Produksjon av arbeider og publisering av dette gjennom kringkasting.
Innsamling av nyhetsstoff eller annen informasjon. Utgivelse av publiserte
arbeider.
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Ekskludert: Forvaltningens egne trykkerier (0133), utdanning via radio
eller tv (09).
084

Religiøse og fellesskapsaktiviteter

0840

Religiøse og fellesskapsaktiviteter (KT)
Administrasjon av religiøse og fellesskapsaktiviteter.
Tilveiebringelse av fasiliteter for religiøse og fellesskapsformål, inkludert
støtte til drift, vedlikehold og reparasjoner.
Betalinger av geistlige og andre tjenestemenn ved religiøse institusjoner.
Støtte til avholdelse av religiøse seremonier. Tilskudd, lån eller støtte til
brorskap, samfunnsliv, ungdoms- og sosiale organisasjoner, fagforeninger
og politiske partier.

085

FOU fritid, kultur og religion

0850

FoU Fritid, kultur og religion (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til fritid, kultur og religion.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til fritid, kultur og religion i virksomheter utenfor
forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

086

Fritid, kultur og religion ellers

0860

Fritid, kultur og religion ellers (KT)
Administrasjon, forvaltning eller støtte til aktiviteter til utforming,
administrasjon, koordinering og kontroll av den overordnete politikken,
plan- og budsjettarbeid i tilknytning til fritid, kultur og religion, og
forarbeider til håndhevelser av lovverk og standarder for fritid, kultur og
religion. Utarbeiding og formidling av generell informasjon, teknisk
informasjon og statistikk om formål og tjenester i tilknytning til fritid,
kultur og religion.
Aktiviteter og formål relatert til fritid, kultur og religion som ikke kan
klassifiseres som 081, 082, 083, 084, 085.

09

Utdanning

Offentlig forvaltnings utgifter til utdanning inkluderer utgifter til
individrettede tjenester til elever og studenter, og tjenester som ytes på
kollektiv basis. Utgifter til individrettede tjenester klassifiseres på
gruppene 091-096, mens kollektivt rettede tjenester klassifiseres på
gruppene 097 og 098.
Kollektive utdanningstjenester gjelder saker som utforming og
administrasjon av utdanningspolitikk, standardsetting og håndhevelse av
disse, regulering og tilsyn med utdanningsinstitusjoner, anvendt forskning
og utvikling i tilknytning til utdanningsformål. Men,
administrasjonsutgifter i forbindelse med administrasjon eller ledelse av
grupper av utdanningsinstitusjoner betraktes som utgifter til individuelle
utdanningstjenester og skal klassifiseres fra 091 til 096.
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Grupperingen på utdanning er basert på nivåkategoriene i "1997
International Standard Classification of Education (ISCED-97)" fra
UNESCO.
Denne standarden inkluderer militære skoler hvor man følger
undervisningsplaner som ligner sivile skoler, politihøgskoler som gir
generell utdanning i tillegg til politiopplæring, samt undervisning via radio
og tv. Utgiftene klassifiseres på de passende kategoriene 091-095.
091

Førskole og barneskole

0911

Førskoler (IT)
Førskoletilbud og barnehagetilbud på ISCED-97 nivå 0.
Administrasjon, tilsyn, drift og støtte til skoler og andre institusjoner som
tilbyr førskoleutdanning eller barnehage der hovedformålet er utdanning
jf. ISCED-97 nivå 0.
Ekskludert: Støttetjenester i tilknytning til utdanningen (0960), barn i
barnehage der hovedformålet er barnepass (1040).

0912

Barneskoler (IT)
Barneskoletilbud på ISCED-97 nivå 1.
Administrasjon, tilsyn, drift og støtte til skoler og andre institusjoner som
tilbyr barneskoleutdanning på ISCED-97 nivå 1.
Inkludert: Lese- og skriveopplæring for elever som er eldre enn
barneskoleelever.
Ekskludert: Støttetjenester i tilknytning til utdanningen (0960).

092

Ungdomsskole og videregående skole

0921

Ungdomsskoler (IT)
Ungdomsskoletilbud ISCED-97 nivå 2.
Administrasjon, tilsyn, drift og støtte til skoler og andre institusjoner som
tilbyr ungdomsskoleutdanning på ISCED-97 nivå 2.
Stipend, tilskudd, lån og støtte for elever som tar ungdomsskoleutdanning
på ISCED-97 nivå 2.
Inkludert: Ungdomsskoletilbud for voksne og unge utenfor ordinær skole
og skoletid.
Ekskludert: Støttetjenester i tilknytning til utdanningen (0960).

0922

Videregående skoler (IT)
Videregående opplæring og annen utdanning på videregående nivå
ISCED-97 nivå 3.
Administrasjon, tilsyn, drift og støtte til skoler og andre institusjoner som
tilbyr videregående opplæring og annen utdanning på videregående nivå
på ISCED-97 nivå 3.
Stipend, tilskudd, lån og støtte for elever som tar videregående opplæring
og annen utdanning på videregående nivå på ISCED-97 nivå 3.
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Inkludert: Videregående opplæring for voksne utenfor ordinær skole og
skoletid.
Ekskludert: Støttetjenester i tilknytning til utdanningen (0960).
093

Påbygging til utdanning på videregående nivå

0930

Påbygging til utdanning på videregående nivå (IT)
Påbygging til utdanning på videregående nivå ISCED-97 nivå 4.
Administrasjon, tilsyn, drift og støtte til institusjoner som tilbyr påbygging
til utdanning på videregående nivå på ISCED-97 nivå 4.
Stipend, tilskudd, lån og støtte for elever som tar påbygging til utdanning
på videregående nivå på ISCED-97 nivå 4.
Inkludert: Påbygging til utdanning på videregående nivå utenfor ordinær
skole og skoletid.
Ekskludert: Støttetjenester i tilknytning til utdanningen (0960).

094

Universitets- og høgskoleutdanning

0941

Universitets- og høgskoleutdanning (IT)
Universitets- og høgskoleutdanning på ISCED-97 nivå 5.
Administrasjon, tilsyn, drift og støtte til universiteter, høgskoler andre
institusjoner som tilbyr høgere utdanning på ISCED-97 nivå 5.
Stipend, tilskudd, lån og støtte for studenter som tar utdanning på ISCED97 nivå 5.
Ekskludert: Støttetjenester i tilknytning til utdanningen (0960).

0942

Forskerutdanning (IT)
Forskerutdanning ved universiteter og høgskoler på ISCED-97 nivå 6.
Administrasjon, tilsyn, drift og støtte til universiteter, høgskoler andre
institusjoner som tilbyr høgere utdanning på ISCED-97 nivå 6.
Stipend, tilskudd, lån og støtte for personer på doktorgradsprogram som
tar utdanning på ISCED-97 nivå 6.
Ekskludert: Støttetjenester i tilknytning til utdanningen (0960).

095

Utdanning, udefinert nivå

0950

Utdanning, udefinert nivå (IT)
Utdanning som ikke kan defineres etter nivå (utdanningsprogrammer,
generelt for voksne, som ikke krever noen spesielle forhåndskunnskaper,
som en del yrkesrettede treningsprogrammer og kulturell utvikling).
Administrasjon, tilsyn, drift og støtte til institusjoner som yter utdanning
på udefinert nivå.
Stipend, tilskudd, lån og støtte for elever som tar slik utdanning.
Ekskludert: Støttetjenester i tilknytning til utdanningen (0960).
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096

Støttetjenester tilknyttet utdanning

0960

Støttetjenester tilknyttet utdanning (IT)
Tjenester som betraktes som støttetjenester til utdanning.
Administrasjon, tilsyn, drift og støtte til transport, mat, medisinsk og
tannhelsebehandling, og andre støttetjenester hovedsakelig til studenter
uavhengig av nivå.
Ekskludert: Skolehelsekontroll og forebyggende tjenester (0740).
Stipender, tilskudd, lån og støtte gitt ved 091-095.

097

FOU utdanning
Definisjoner av grunnforskning, anvendt forskning og utvikling er gitt i
014 og 015.

0970

FoU Utdanning (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til utdanning.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til utdanning i virksomheter utenfor forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

098

Utdanning ellers

0980

Utdanning ellers (KT)
Administrasjon, forvaltning og støtte til aktiviteter til utforming,
administrasjon, koordinering og kontroll av den overordnete politikken,
plan- og budsjettarbeid i tilknytning til utdanning, og forarbeider til
håndhevelser av lovverk og standarder for utdanning, inkludert
godkjenning av utdanningsinstitusjoner. Utarbeiding og formidling av
generell informasjon, teknisk informasjon og statistikk om formål og
tjenester i tilknytning til utdanning.
Inkludert: Aktiviteter og formål relatert til utdanning som ikke kan
klassifiseres som 091, 092, 093, 094, 095, 096 eller 097.

10

Sosial beskyttelse

Offentlig forvaltnings utgifter til sosial beskyttelse inkluderer utgifter til
individrettede tjenester og overføringer til individer og husholdninger,
samt tjenester på kollektiv basis. Utgifter til individrettede tjenester og
overføringer klassifiseres på gruppene 101-107, mens kollektivt rettede
tjenester klassifiseres på gruppene 108 og 109.
Kollektive tjenester knyttet til sosial beskyttelse gjelder saker som
utforming og administrasjon av sosialpolitiske målsetninger. Utforming og
håndheving av lovverk og standarder knyttet til sosial beskyttelse og
anvendt forskning og utvikling i tilknytning til sosial beskyttelse.
Grupperingen sosial beskyttelse er basert på "1996 European System of
intergrated Social Protection Services (ESSPROS) fra Eurostat.
I ESSPROS inngår også helsetjenester, mens denne inndelingen ikke
inkluderer helse. Medisinske produkter og tjenester som ytes til mottakere
av sosial beskyttelse klassifiseres under 071, 072 eller 073.
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101

Sykdom og uførhet

1011

Sykdom (IT)
Sosiale ytelser i form av kontanter eller naturalia til erstatning for helt eller
delvis inntektstap når man midlertidig er ute av stand til å arbeide på
grunn av sykdom eller skade.
Administrasjon, drift og støtte til slike ordninger.
Kontantytelser som sykepenger o.l. for å støtte personer som er midlertidig
er ute av stand til å arbeide på grunn av sykdom eller skade.
Ytelser i naturalia for å støtte personer som er midlertidig er ute av stand
til å arbeide på grunn av sykdom eller skade (hjemmehjelp, transport o.l.).

1012

Uførhet (IT)
Sosiale ytelser i form av kontanter eller naturalia til personer som er helt
eller delvis er utenfor arbeidslivet, eller som ikke kan føre et normalt liv,
på grunn av permanent eller langvarig fysisk eller psykisk svekkelse.
Administrasjon, drift og støtte til slike ordninger.
Kontantytelser som f.eks. uføretrygd utbetalt til personer under normal
pensjonsalder hvis uførhet påvirker deres arbeidsevne, førtidspensjoner
betalt til eldre arbeidstakere som pensjoneres før normal pensjonsalder
på grunn av redusert arbeidsevne, støtte til pleietjenester, støtte til personer
som er i arbeid tilpasset deres tilstand eller som omskoleres, og andre
periodiske eller engangsutbetalinger til personer av sosiale
omsorgsgrunner.
Ytelser i naturalia, som kost og losji til funksjonshemmede personer i
tilpassede omgivelser, assistanse til funksjonshemmede personer i daglige
gjøremål, støtte til personer som hjelper den funksjonshemmede, diverse
opptreningsopplegg for å utnytte ev. restarbeidsevne og for å forbedre
sosiale ferdigheter, ulike tjenester og hjelpemidler for å kunne delta i
fritids- og kulturelle aktiviteter, reiser eller samfunnsliv.
Ekskludert: Ytelser i kontanter eller naturalia til personer som har oppnådd
normal pensjonsalder (1020).

102

Alderdom

1020
Alderdom (IT)
Sosial beskyttelse i form av kontantytelser eller naturalia knyttet til alderdom
(inntektstap/ reduksjon, behov for hjelp til daglige gjøremål, redusert
sosial deltakelse etc.).
Administrasjon, drift og støtte til slike ordninger.
Kontantytelser som alderspensjoner utbetalt til personer som har nådd
normal pensjonsalder, utbetalt førtidspensjon for eldre arbeidstakere,
alderspensjoner betalt til alderpensjonister over og under pensjonsalder
som fortsetter å arbeide, men i reduserte stillinger, støtte til pleietjenester,
andre periodiske eller engangsutbetalinger utbetalt på grunnlag av alder.
Naturaliaytelser, som kost og losji til eldre personer i tilpassede
omgivelser (også i egen familie), assistanse til eldre personer til
dagligegjøremål, støtte til personer som hjelper den uføre, diverse tjenester
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og hjelpemidler for eldre personer slik de kan delta i fritids- og kulturelle
aktiviteter, reiser, eller samfunnsliv.
Institusjonsbaserte og hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester for eldre
kan i noen tilfeller også ha islett av helsetjenester. Dette kan være et skille
som ikke fanges opp i regnskapene. Det anbefales at utgifter knyttet til
institusjonsbaserte og hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester
plasseres på klasse 1020.
Inkludert: Aldershjem og lignende, pensjonsordninger for militært
personell og for offentlig ansatte.
Ekskludert: Førtidspensjon til eldre arbeidstakere som pensjoneres før
pensjonsalder på grunn av uførhet (1012) eller arbeidsledighet (1050).
103

Etterlatte

1030

Etterlatte (IT)
Sosial beskyttelse i form av kontantytelser eller naturalia til personer som
er etterlatte til en avdød (ektefeller, tidligere ektefeller, barn, barnebarn,
foreldre eller andre slektninger.)
Administrasjon, drift og støtte til slike ordninger.
Kontantytelser, slik som etterlattepensjoner eller andre periodiske eller
engangsutbetalinger til etterlatte.
Naturaliaytelser, som gravferdsstøtte, diverse tjenester og hjelpemidler for
etterlatte slik de kan delta i fritids- og kulturelle aktiviteter, reiser, eller
samfunnsliv.

104

Barn og familie

1040

Barn og familie (IT)
Sosial beskyttelse i form av kontantytelser eller naturalia til husholdninger
med forsørgeransvar for barn.
Administrasjon, drift og støtte til slike ordninger.
Kontantytelser som fødselspenger, engangsstønad ved fødsel,
permisjonsstøtte, andre periodiske eller engangsutbetalinger til
husholdninger for å dekke spesielle behov (som eneforsørgere, familier
med funksjonshemmede barn).
Naturaliaytelser og finansiell støtte til pass og opphold for barn i
førskolealder på dagtid, ytelser av lengre varighet til kost og losji til barn
og familier (barnehjem, barn mellom 0-2 år i barnehage, fosterfamilier,
etc.), hjelpemidler eller tjenester til barns hjem, eller til de som pleier
dem, diverse tjenester til familier, unge og barn (som ferie- og
fritidssentre).
Ekskludert: Familieplanleggingstjenester (0740), Barn i barnehage der
hovedformålet er utdanning (0911).
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105

Arbeidsledighet

1050

Arbeidsledighet (IT)
Sosial beskyttelse i form av kontantytelser eller naturalia til personer som
er i stand til å arbeide, som er arbeidssøkende, men ute av stand til å finne
passende arbeid.
Administrasjon, drift og støtte til slike ordninger.
Kontantytelser som full eller delvis arbeidsledighetstrygd, dagpenger,
førtidspensjoner til eldre personer før normal pensjonsalder ved
arbeidsledighet eller reduserte stillinger, støtte til spesielle grupper i
arbeidsstyrken som deltar i treningsopplegg for å øke deres sjanser for nytt
arbeid, kompensasjon for overtallighet eller andre periodiske eller
engangsutbetalinger til arbeidsledige, spesielt til langtidsledige.
Naturaliaytelser, som flytte og etableringsstøtte, yrkesrettet trening til
personer uten jobb eller omskolering av personer som er utsatt for å miste
sitt arbeid. Innkvartering, mat eller klær til arbeidsledige og deres familier.
Ekskludert: Generelle programmer eller ordninger for å øke
arbeidsmobiliteten, redusere arbeidsledighetsraten, eller stimulere til å
ansette funksjonshemmede eller andre grupper karakterisert med høg
arbeidsledighet (0412). Kontant- eller naturaliaytelser til arbeidsledige
som nærmer seg pensjonsalder (1020).

106

Bostøtte

1060

Bostøtte (IT)
Sosial beskyttelse i form av ytelser i naturalia for å hjelpe familier til å
dekke boutgifter (ytelsene er behovsprøvd).
Administrasjon, drift og støtte til slike ordninger.
Naturaliaytelser, på permanent eller ikke permanent basis for å hjelpe
leietakere med leieutgifter, utgiftslettelser til selveiere (avdrag eller renter
på boliglån), billig husvære eller kommunale boliger.

107

Sosial inkludering ellers

1070

Sosial inkludering ellers (IT)
Sosial beskyttelse i form av kontantytelser eller naturalia til personer eller
familier som er sosialt utsatt eller risikerer sosial utstøtning (fattige,
lavinntektsfamilier, immigranter, urbefolkning, flyktninger,
rusmiddelmisbrukere, voldsofre, etc.).
Administrasjon, drift og støtte til slike ordninger.
Kontantytelser, som inntektsstøtte eller andre kontantutbetalinger til
fattige og sårbare personer for å avhjelpe fattigdom eller assistanse i
vanskelige situasjoner.
Naturaliaytelser, som kort- og langsiktig kost og losji til trengende og
vanskeligstilte personer, rehabilitering av rusmiddelmisbrukere, tjenester
og hjelpemidler for å hjelpe vanskeligstilte personer med rådgivning,
husly, hjelp til å utføre daglige gjøremål, mat, klær, brensel etc.
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1080

FoU Sosial beskyttelse (KT)
Administrasjon og drift av offentlige virksomheter engasjert i anvendt
forskning og utvikling i tilknytning til sosial beskyttelse.
Overføringer, lån eller subsidier til støtte for anvendt forskning og
utvikling i tilknytning til sosial beskyttelse i virksomheter utenfor
forvaltningen.
Ekskludert: Grunnforskning (0140).

109

Sosial beskyttelse ellers

1090

Sosial beskyttelse ellers (KT)
Administrasjon, forvaltning og støtte til aktiviteter som utforming,
administrasjon, koordinering og kontroll av den overordnete politikken,
plan- og budsjettarbeid i tilknytning til sosial beskyttelse, og forarbeider til
håndhevelse av lovverk og standarder for sosial beskyttelse. Utforming
og spredning av generell informasjon, teknisk informasjon og statistikk
om formål og tjenester i tilknytning til sosial beskyttelse.
Inkludert: Sosial beskyttelse i form av kontant- eller naturaliaytelser til
ofre for brann, flom, jordskjelv, og andre katastrofer i fredstid. Kjøp og
lagring av mat, og annet beredskapsutstyr til bruk i nødssituasjoner i
fredstid. Aktiviteter og formål relatert til sosial beskyttelse som ikke kan
klassifiseres som 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 eller 108.
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