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Preface

Denne publikasjonen inneholder opplysninger om
bedriftenes indirekte personalkostnader fordelt på
kostnadsart og bedriftenes totale arbeidskraftskost-
nader i næringene varehandel, bankvirksomhet,
forsikringsvirksomhet og forretningsmessig tjenes-
teyting i 1988.

En del hovedtall fra statistikken ble offentliggjort i
Statistisk ukehefte nr. 44, 1989.

Det har tidligere vært gjennomført en lignende under-
søkelse for året 1977. Resultatene fra denne undersøk-
elsen er publisert i Indirekte personalkostnader i
varehandel, bankvirksomhet og forsikringsvirksomhet
1977 (NOS B 12).

Førstekonsulent Ole Bjørklund og konsulent Stein
Hansen har ledet arbeidet med undersøkelsen.

This publication contains data on the establishments'
indirect labour cost by cost components and the
establishments' total labour cost in the industries
wholesale and retail trade, banking, insurance activity
and business services in 1988.

Some of the main figures in the statistics were pub-
lished in the Weekly Bulletin of Statistics no. 44,
1989.

A similar survey has earlier been undertaken for the
year 1977. The results from this survey are published
in Indirect Labour Costs in Wholesale and Retail
Trade, Banking and Insurance Activity 1977
(NOS B 12).

This publication has been prepared under the supervi-
sion of Mr. Ole Bjørklund and Mr. Stein Hansen.

Statistisk sentralbyrd, Oslo,	 Central Bureau of Statistics,
28. mai 1990
	

Oslo, 28 May 1990

Arne Often

Gunnar Furuholmen-Jenssen
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1. Bakgrunn og formål

Hovedformålet med Çienne undersøkelsen er å gi en
oversikt over bedriftenes totale kostnader ved å
sysselsette arbeidskraft i enkelte tjenesteytende
næringer. Arbeidsgivernes kostnader ved å sysselsette
arbeidskraft vil foruten lønn for arbeidet tid også
omfatte indirekte personalkostnader (frynsegoder/ulike
tillegg til lønn). Disse indirekte kostnadene kan være
lovbestemte, avtalebestemte eller frivillige ytelser til
beste for de ansatte. For året 1977 gjennomførte
Statistisk sentralbyrå en tilsvarende undersøkelse over
bedriftenes indirekte personalkostnader i næringene
varehandel, bankvirksomhet og forsikringsvirksomhet.
Undersøkelsen for 1988 omfatter de samme næringene
og dessuten næringen forretningsmessig tjenesteyting.

Opplegget av undersøkelsep er tilpasset Den inter-
nasjonale standard for klassifisering av arbeidskrafts-
kostnader som er utarbeidet av Det Internasjonale
Arbeidsbyrå (ILO).

2. Opplegg og gjennomforing

2.1. Omfang og utvalg

Undersøkelsen omfatter bedrifter og foretak i næring-
ene varehandel, bankvirksomhet, forsikringsvirksomhet
og forretningsmessig tjenesteyting som var i virksom-
het ved utgangen av p988. I varehandel og forret-
ningsmessig tjenesteyting gir undeisøkelsen tall for
bedrifter med en sysselsetting på 10 eller flere  års-
verk. I bank- og forsikringsvirksomhet er under-
søkelsen basert på oppgaver fra alle foretak som er
med i lønnsstatistikkene for ansatte i bank- og forsik-
ringsvirksomhet.

2.1.1. Varehandel

I varehandel tok en utgangspunkt i de bedriftene som
var med i lønnsstatistikken for ansatte i varehandel pr.
1. september 1987. Av disse bedriftene ble det
trukket et utvalg. Dette ble gjort på den måten at en
holdt alle bedrifter med en sysselsetting under 10
årsverk helt utenfor undersøkelsen. For bedrifter med
25 eller flere årsverk ble alle tatt med i undersøkelsen.
Bedrifter med 10-24 årsverk ble inndelt i strata etter
engroshandel; detaljhandel og etter fylke. Fra disse
strata ble en tredjedel av bedriftene trukket ut til
undersøkelsen.

Etter utsendingen av skjemaene i slutten av 1988

mottok en opplysninger om at en del bedrifter var
opphørt eller under avvikling. Når en ser bort fra
disse bedriftene, omfattet utvalget i alt 1 501 bedrifter.
Utfylte skjemaer ble mottatt for 1 204 bed rifter, dvs.
80,2 prosent. Enkelte foretak gav av regnskaps-
messige grunner en samlet oppgave (ett skjema) for
sine bedrifter.

Ved utarbeidelsen av statistikken ble opplysningene
fra strataene der en tredjedel av bedriftene ble trukket;
multiplisert med 3.

2.1.2. Bankvirksomhet

I bankvirksomhet tok en utgangspunkt i de foretakene
som var med i lønnsstatistikken for ansatte i bankvirk-
somhet pr. 1. september 1987, dvs. Norges Bank og
alle forretnings- og sparebanker. Skjema ble sendt til
i alt 185 bankforetak. Utfylt skjema ble mottatt fra
183 bankforetak, dvs. 98,9 prosent.

2.1.3. Forsikringsvirksomhet

I forsikringsvirksomhet tok en utgangspunkt i de
forsikringsselskaper som det ble sendt skjema til i
lønnsstatistikken for ansatte i forsikringsvirksomhet pr.
1. september 1987. Skjema ble sendt til i alt 101
forsikringsselskaper. Utfylt skjema ble mottatt fra 98
forsikringsselskaper, dvs. 97,0 prosent.

2.1.4. Forretningsmessig tjenesteyting

I forretningsmessig tjenesteyting tok en utgangspunkt
i de bedriftene som var med i lønnsstatistikken for
ansatte i forretningsmessig tjenesteyting pr. 1. septem-
ber 1987. Forretningsmessig tjenesteyting omfatter
her følgende grupper i Standard for næringsgruppering
(SNS nr. 2): Næringsgruppe 8319 Eiendomsdrift
ellers (eiendomsmegling, eiendomsbestyrelse, bolig-
byggelag og utparsellering av tomter) og nærings-
hovedgruppe 832 Forretningsmessig tjenesteyting
unntatt næringsgruppe 8321 Juridisk tjenesteyting.
For forretningsmessig tjenesteyting er alle bedrifter
med en sysselsetting på 10 eller flere  årsverk med i
undersøkelsen.

Etter utsendingen av skjemaene i slutten av 1988
mottok en opplysninger om at en del bedrifter var
opphørt eller under avvikling. Når en ser bort fra
disse bedriftene, omfattet utvalget i alt 692 bedrifter.
Utfylte skjemaer ble mottatt for 583 bedrifter, dvs.
84,2 prosent. Enkelte foretak gav av regnskaps-
messige grunner en samlet oppgave (ett skjema) for
sine bedrifter.
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2.2. Datainnsamling

De bedriftene og foretakene som var med i under-
søkelsen, gav opplysninger om gjennomsnittlig antall
ansatte i 1988, bruttolønn i 1988 og regnskapstall for
indirekte personalkostnader i 1988 fordelt på kostnads-
art. For enkelte bedrifter/foretak gjelder tallene
regnskapsår som ikke faller sammen med kalenderåret.
Skjema og rettledningen for utfyllingen er tatt inn som
vedlegg i publikasjonen.

3. Feilkilder og usikkerhet ved
resultatene

Det er noe usikkerhet knyttet til en del av de opplys-
ningene som er innhentet ved undersøkelsen. Regn-
skapsoppstillingen for indirekte personalkostnader i
SSBs oppgaveskjema er mer spesifisert enn regn-
skapene til mange bedrifter/foretak. Det står derfor i
rettledningen for utfyllingen at slike spesifikasjoner
skal gis etter beste skjønn.

Størst usikkerhet er antakelig knyttet til opplysningene
om lønn for bevegelige helge- og høytidsdager, lønn
under sykdom og lønn under permisjoner. For lønn
for bevegelige helge- og høytidsdager er tallene i de
fleste tilfeller imidlertid beregnet av SSB, og antakelig
avviker ikke disse beregnede beløpene i større grad fra
de korrekte verdiene. Lønn under permisjoner kan
være noe undervurdert i statistikken. Feil i disse
lønnsarter vil påvirke forholdet mellom indirekte
personalkostnader og lønn for arbeidet tid, men ikke
de gitte tall for totale arbeidskraftskostnader.

4. Begrep og kjennemerker

4.1. Enheter ved undersOkelsen og gruppe-
ringen av disse

Bedrift og foretak er i undersøkelsen definert som i
Standard for næringsgruppering.

I varehandel og forretningsmessig tjenesteyting ble
skjema sendt til bedrifter. Enkelte foretak gav imid-
lertid av regnskapsmessige grunner en samlet oppgave
(ett skjema) for sine bedrifter. I bank- og forsik-
ringsvirksomhet ble skjema sendt til foretak, siden
dette var mest hensiktsmessig av hensyn til de
regnskapsmessige oppgaver som undersøkelsen bygger

I statistikken er bedriftene/foretakene gruppen etter
størrelsen på grunnlag av tallet for utførte  årsverk.
Tallet på årsverk er beregnet i SSB på grunnlag av
opplysninger om gjennomsnittlig antall heltidsansatte
og gjennomsnittlig antall deltidsansatte i 1988.

Bedriftene/foretakene er også gruppert etter næring.
Den mest detaljerte næringsgrupperingen i statistikken
er følgende:

Sammenheng med
Standard for
næringsgruppering:

Varehandel . ..... 	 611+612+613+62
Engroshandel  	 611+612+613
Detaljhandel  	 62

Bankvirksomhet  	 8101
Forsikringsvirksomhet	 82

Livsforsikring  	 8201
Skadeforsikring .	 8202

Forretningsmessig
tjenesteyting  	 8319+832-8321

Bedriftene i varehandel og forretningsmessig tjenes-
teyting er videre gruppen etter fylke. I enkelte
tilfeller har foretak i disse næringene med bedrifter i
to eller flere fylker gitt en samlet oppgave for sine
bedrifter. Tallene for disse foretakene er gruppen i
det fylket der hovedkontoret lå.

Bankforetakene er gruppen etter det fylket der bank-
foretakets hovedkontor lå.

Forsikringsselskapene er gruppert etter den landsdel
der forsikringsselskapets hovedkontor lå. Dette har
sammenheng med at tallet på enheter ikke gir
grunnlag for en mer detaljert publisering. De enkelte
landsdelene omfatter følgende fylker:

Østlandet: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark,
Oppland, Buskerud, Vestfold og
Telemark

Agder og
Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
Vestlandet Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre

og Romsdal
Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark

4.2. Arbeidskraftskostnadsbegrep

De totale arbeidskraftskostnader er ved presentasjonen
av resultatene av undersøkelsen delt i to hovedgrup-
per:



Lon for arbeidet tid omfatter all utbetalt lønn før
fradrag av skatter, pensjonspremier o.l. Provisjon til
selgere og reisende, tantieme, bonus og gratiale er
inkludert i lønn for arbeidet tid.

Indirekte personalkostnader omfatter alle
bedriftens/foretakets kostnader ved å sysselsette
arbeidskraft som kommer i tillegg til lønn for arbeidet
tid. Disse kostnadene kan være lovbestemte, avtalebe-
stemte eller frivillige ytelser til beste for de ansatte.
Indirekte personalkostnader er lik summen av alle
postene for indirekte personalkostnader på side 2 og
3 på oppgaveskjemaet (unntatt post 5b Lønn til
kantinepersonale da denne lønnen også inngår i post
5a Nettoutgifter til servering av måltider m.m.). Se
vedlegg 1.

4.3. Ulike indirekte personal-
kostnader

Indirekte personalkostnader er gruppert etter kostnads-
art. Nedenfor er det gitt enkelte kommentarer til noen
av postene:

Betalte feriepenger utgjorde etter ferieloven 9,9
prosent av bruttolønn (utenom tantieme, bonus og
gratiale) eksklusiv feriepenger i opptjeningsåret. Den
del av feriepenger for den 5. ferieuke for arbeidstakere
som var fylt 60 år som bedriften fikk refundert fra
folketrygden, er ikke med.

Lønn for bevegelige helge- og høytidsdager er be-
taling for 6 helgedager og 17. mai som i 1988 falt på
andre ukedager enn lørdag og søndag.

Lønn under sykdom er den lønn arbeidsgiver betaler
under sykdom i inntil 2 uker (arbeidsgiverperioden).
Lønn utover de 2 ukene er ikke med i personalkost-
nadene da dette dekkes av folketrygden. Sykelønn ut
over folketrygdens ytelser som ble dekket av be-
driften/foretaket, er imidlertid med.

Arbeidsgiveravgift til folketrygden avhenger av
arbeidstakerens bosted. Landets kommuner er inndelt
i 4 avgiftssoner, og avgiftssatsene i 1988 var 17,2,
13,7, 10,5 og 3,7 prosent av den pensjonsgivende
inntekt.

Netto utgifter til servering av måltider m.m. Netto
utgifter er bruttoutgifter minus eventuell betaling fra
de ansatte. Posten omfatter også tilskudd til kantiner
som ble administrert av de ansatte, herunder drifts-
utgifter for lokaler som ble stilt gratis til disposisjon.

Andre kontante godtgjørelser  omfatter utgifter til
premier for forslag som bestod av pengebeløp, gaver
som bestod av pengebeløp, ferietilskudd etc.

Andre naturalytelser omfatter utgifter til personaltil-
stelninger, fri eller delvis fri bil, gaver som ikke
bestod av pengebeløp, gratis eller subsidiert privat
telefon, aviser etc.

Øvrige indirekte personalkostnader omfatter diffe-
ransen i rentebeløpet, dersom ansatte har fått lån av
bedriften/foretaket til andre formål enn bolig og til
lavere rente enn markedsrenten, utgifter til bedriftsavis
etc.

I tabell 4 er det gitt tall for frivillige indirekte 
personalkostnader. Dette omfatter alle de indirekte
personalkostnadene utenom lønn for ikke arbeidet tid
og avgifter for de ansatte til trygder og avtalebestemte
ordninger.

5. Noen hovedresultater

Blant de næringene som er med i undersøkelsen, var
indirekte personalkostnader pr. årsverk høyest i
forsikringsvirksomhet med om lag kr 123 000 i
gjennomsnitt. Deretter kom bankvirksomhet med
kr 101 000, forretningsmessig tjenesteyting med
kr 92 000 og varehandel med kr 60 000 i gjennom-
snitt pr. årsverk. Særlig utgiftene til pensjons-
ordninger var høyere i forsikringsvirksomhet enn i de
andre næringene.

En gruppering etter antall  årsverk i bedriften/foretaket
viser at indirekte personalkostnader pr. årsverk gjen-
nomgående var større desto større bedriften/foretaket
var.

En fordeling av bedriftene i varehandel og forret-
ningsmessig tjenesteyting etter fylke viser for begge
næringene at indirekte personalkostnader pr.  årsverk
var høyest i Akershus og Oslo. For begge næringene
var indirekte personalkostnader pr. årsverk lavest i
Finnmark, Nordland og Sogn og Fjordane. En
gruppering av bankforetakene etter beliggenheten til
foretakets hovedkontor viser at indirekte
personalkostnader pr. årsverk var høyest i Rogaland
og Oslo og lavest i Nord-Trøndelag, Troms og
Finnmark. En fordeling av forsikringsselskapene etter
den landsdel der selskapets hovedkontor lå viser at
indirekte personalkostnader pr. årsverk var høyest på
Østlandet og lavest i Trøndelag.

De indirekte personalkostnadene utgjorde i gjen-
nomsnitt 71 prosent av lønn for arbeidet tid i forsik-
ringsvirksomhet. I bankvirksomhet, forretningsmessig
tjenesteyting og varehandel var de tilsvarende andeler
henholdsvis 59, 48 og 43 prosent. Av de enkelte
kostnadsarter var det arbeidsgiveravgiften til folke-
trygden som var størst. Denne posten utgjorde
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20 prosent av lønn for arbeidet tid i alle de 4 nærin-
gene. Nest størst var posten betalte feriepenger som
utgjorde 10-11 prosent av lønn for arbeidet tid. For
øvrig utgjorde premier og regelmessige tilskudd til
pensjonsordninger 10 prosent av lønn for arbeidet tid
i forsikringsvirksomhet. I bankvirksomhet utgjorde
utgifter til husleiebidrag, boliglån under markedsrente,
underskudd ved drift av bedriftens/foretakets boliger,
elektrisitet og brensel under markedspriser o.l. 7
prosent av lønn for arbeidet tid.

Totale arbeidskraftskostnader pr. årsverk var høyest i
forsikringsvirksomhet der de i gjennomsnitt utgjorde
kr 297 000. Deretter fulgte forretningsmessig tjeneste-
yting med kr 283 000, bankvirksomhet med kr
272 000 og varehandel med kr 200 000.

I perioden fra 1977 til 1988 økte de indirekte per-
sonalkostnader fra 36 til 43 prosent av lønn for
arbeidet tid i varehandel. Den tilsvarende økningen
var fra 49 til 59 prosent i bankvirksomhet og fra 53 til
71 prosent i forsikringsvirksomhet.

I varehandel skyldes denne økningen hovedsakelig
økning i de obligatoriske kostnadene lønn for ikke
arbeidet tid og arbeidsgiveravgift til folketrygden, og
Økning i posten andre indirekte personalkostnader.
Andre indirekte personalkostnader består for det meste
av utgifter til naturalytelser som personaltilstelninger,
fri eller delvis fri bil, gaver som ikke bestod av
pengebeløp, gratis eller subsidiert privat telefon, aviser
etc. (fra 0,4 til 1,4 prosent av lønn for arbeidet tid).
I bankvirksomhet skyldes det meste av økningen
økning i de obligatoriske kostnadene, økning i utgifter
til husleiebidrag, boliglån under markedsrente mv. (fra
1,0 til 7,0 prosent av lønn for arbeidet tid) og økning
i andre indirekte personalkostnader (fra 0,9 til 2,4
prosent av lønn for arbeidet tid). I forsikringsvirk-
somhet var det også størst absolutt økning fra 1977 til
1988 i de obligatoriske kostnadene, i utgifter til
husleiebidrag, boliglån under markedsrente mv. (fra
0,6 til 3,7 prosent av lønn for arbeidet tid) og i andre
indirekte personalkostnader (fra 0,7 til 4,7 prosent av
lønn for arbeidet tid). Dessuten var det stor økning i
utgifter til yrkesopplæring og utdannelse (fra 2,0 til
4,0 prosent av lønn for arbeidet tid).
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The main purpose of the survey is to give information
on the establishments' indirect labour cost by cost
components and the establishments' total labour cost
in some service industries. The survey is adapted to
the International Standard Classification of Labour
Cost prepared by the International Labour Office.

The statistics are based on data from 1 204 estab-
lishments in wholesale and retail trade, 183 bank
enterprises, 98 insurance companies and 583 establish-
ments in business services. It was not collected data
from establishments in wholesale and retail trade and
business services with an employment under 10 man-
years. At the collection of data it was drawn a
random sample of one third from the establishments
in wholesale and retail trade with an employment of
10-24 man-years, while all the establishments with an
employment of 25 man-years or more were included.
At the preparation of the statistics the data from the
sample of one third were multiplied by 3. In business
services all the establishments with an employment of
10 man-years or more were included.

Wages and salaries for time worked include all
disbursed wages and salaries before deduction of
taxes, pension premiums etc. Commission, bonus and
gratuity are included.

Indirect labour cost includes all the establishment's/
enterprise's costs in connection with employing
manpower that come in addition to wages and salaries
for time worked. Remuneration for time not worked
(payments for annual vacation, public holidays and
other holidays and payments in respect of sick leave
and temporary leave) are included in indirect labour
cost. Labour cost not being directly disbursed wages
and salaries, such as employers' cost in connection
with pensions and insurances for the employees, are
also included. The same is the case with expenses on
payments in kind as free dwelling, electricity and fuel,
free transport to and from work, free work clothes,
free car etc.

Total labour cost is the sum of wages and salaries for
time worked and indirect labour cost.
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Tabell 1. Totale arbeidskraftskostnader, lønn for arbeidet tid og indirekte personalkostnader pr.  årsverk i ulike
næringer.' 1988 Total labour cost, wages and salaries for time worked and indirect labour cost per man-
year in different industries.' 1988

Næring
Industry

Bedrifter/
foretak
Estab-
lish-
ments1
enter-
prises

Totale	 Lønn for
arbeids-	 arbeidet	 Indirekte
krafts-	 tid pr.	 personal-

Am-	 kostnader	årsverk	 kostnader
verk	 pr. års-	 Wages and	 pr. årsverk
Man-	 verk	 salaries	 Indirect
years	 Total	 for time	 labour

labour	 worked	 cost per
cost per	 per man-	 man-year
man-year	 year

1 000 kroner
Varehandel
Wholesale and retail trade . . .  	 2 332	 73 135	 200	 140	 60

Engroshandel Wholesale
trade  	 1 161	 42 456	 235	 162	 72

Detaljhandel Retail trade .  	 1 171	 30 679	 152	 109	 43

Bankvirksomhet Banking • • • •	 183	 33 052	 272	 171	 101

Forsikringsvirksomhet
Insurance activity  	 98	 10 329	 297	 173	 123

Livsforsikring
Life insurance  	 11	 3 038	 326	 192	 134

Skadeforsikring
Non-life insurance  	 87	 7 291	 284	 166	 119

Forretningsmessig tjenesteyting
Business services  	 568	 25 371	 283	 191	 92

Angående omfanget av bedrifter, se tekstaysnitt.
Concerning the coverage of establishments, see Summary in English.



14

Tabell 2. Indirekte personalkostnader etter art i alt og pr. årsverk i ulike næringer.' 1988

Næring

Varehandel Wholesale and retail trade

I alt	 Engroshandel	 Detaljhandel
Total	 Wholesale trade	 Retail trade

Kostnadsart      
Beløp	 Beløp pr. Beløp	 Belo pr.	 Beløp	 Beløp pr.
i alt 	årsverk	 i alt 	årsverk	 i alt 	årsverk
Amount, Amount Amount, 	 Amount	 Amount,	 Amount
total	 per	 total	 per	 total	 per

man-year	 man-year	 man-year

	1 000 kroner Kroner 1 000 kroner Kroner	 1 000 kroner	 Kroner

	

Indirekte personalkostnader i alt 4 399 546	 60 157 3 072 490	 72 369	 1 327 056	 43 256

Lønn for ikke arbeidet tid 	  1 591 274	 21 758 1 066 270	 25 115	 525 003	 17 113

Betalte feriepenger 	  1 048 913	 14 342	 702 417	 16 545	 346 496	 11 294

Lønn for ekstra fridager . . . . 	 8 866	 121	 8 082	 190	 784	 26
Lønn for bevegelige helge-
og høytidsdager 	  320 102	 4 377	 215 693	 5 080	 104 409	 3 403
Lønn under sykdom 	  187 118	 2 559	 121 616	 2 865	 65 502	 2 135

Lønn under permisjon  	 26 275	 359	 18 462	 435	 7 813	 255

Avgifter for de ansatte til
trygder og avtalebestemte
ordninger 	  2 016 371	 27 571 1 380 351	 32 513	 636 020	 20 731

Arbeidsgiveravgift til folke-
trygden 	  2 003 844	 27 399 1 373 565	 32 353	 630 279	 20 544
Arbeidsgivers premie til
sluttvederlagsordning og opp-
lysnings- og utviklingsfond o.l.
og betaling til lavlønnsfondet	 12 527	 171	 6 786	 160	 5 741	 187

Pensjonsordninger, personal-
forsikringer o.1. 	  327 889	 4 483	 270 053	 6 361	 57 836	 1 885

Premier og regelmessige til-

	

skudd til pensjonsordninger . . 215 252	 2 943	 182 016	 4 287	 33 236	 1 083
Utbetalte pensjoner og til-
skudd til pensjoner direkte
over bedriftens/foretakets
regnskap, etterlønn ved
dødsfall o  1  	 68 093	 931	 53 981	 1 271	 14 112	 460
Premier og tilskudd til private
sykekasser o.1., privat ulykkes-
forsikring, gruppelivsforsikring
og andre personalforsikringer 	 43 493	 595	 33 171	 781	 10 322	 336
Engangsunderstøttelser,
sluttgaver o  1  	 1 051	 14	 885	 21	 166	 5

Helse- og vernetiltak mv .  	25 680	 351	 17 379	 409	 8 301	 271
Utgifter til bedriftslege-
ordning  	 20 837	 285	 14 850	 350	 5 988	 195
Utgifter til andre helse- og
vemetiltak mv.  	4 843	 66	 2 530	 60	 2 313	 75

Se note 1, side 13.
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Indirect labour cost by component, total and per man-year in different industries.' 1988

Industry

Bankvirksomhet	 Forsikringsvirksomhet	 Forretningsmessig
Banking	 Insurance activity	 tjenesteyting

Business services

Beløp	 Beløp pr. Beløp	 Beløp pr.	 Beløp	 Beløp pr.	 Cost component
i alt	 årsverk	 i alt 	årsverk	 i alt	årsverk
Amount, Amount	 Amount, Amount	 Amount, Amount
total	 per	 total	 per	 total	 per

man-year	 man-year	 man-year

1 000 kroner Kroner 1 000 kroner Kroner 1 000 kroner Kroner

	3 321 837	 100 503	 1 271 539	 123 104	 2 339 052	 92 194	 Indirect labour cost, total

Remuneration for time not
	926 588	 28 034	 329 599	 31 910	 804 528	 31 711	 worked

Payments for annual
	557 035	 16 853	 200 405	 19 402	 506 598	 19 968	 vacation

Payments for additional
	11 154	 337	 5 566	 539	 8 829	 348	 vacation

Payments for public holidays
	197 526	 5 976	 66 184	 6 408	 170 454	 6 718	 and other holidays
	106 838	 3 232	 43 549	 4 216	 89 749	 3 537	 Payments in respect of sick leave

Payments in respect of
	54 036	 1 635	 13 895	 1 345	 28 898	 1 139	 temporary leave

Taxes to insurance and contri-
butions to collectively agreed

	1 132 630	 34 268	 363 279	 35 171	 980 488	 38 646	 schemes
Employer's tax to the

	1 130 901	 34 216	 362 681	 35 113	 979 961	 38 625	 National Insurance

Employer's premium to
	1 728	 52	 598	 58	 526	 21	 termination pay scheme etc.

Pension schemes, employee
	392 294	 11 869	 265 347	 25 690	 212 496	 8 376	 insurances etc.

Premiums and regular contri-
	257 541	 7 792	 182 089	 7 629	 165 078	 6 507	 butions to pension schemes

Paid pensions and contribu-
tions to pensions direct over
the establishments/enter-
prise's account, wages and

	105 671	 3 197	 52 382	 5 071	 15 475	 610	 salaries in arrears at death etc.

Premiums and contributions to
private accident insurance,

	28 323	 857	 30 588	 2 961	 31 795	 1 253	 group life insurance etc.

	759	 23	 289	 28	 148	 6	 Lump sum grants etc.

Health and preventive
	24 811	 751	 9 975	 966	 11 133	 439	 measures etc.

Cost of industrial
	20 335	 615	 9 562	 926	 10 101	 398	 physician arrangement

Cost of other health and
	4 476	 135	 413	 40	 1 032	 41	 preventive measures etc.

'See note 1, page 13.
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Tabell 2 (forts.). Indirekte personalkostnader etter art i alt og pr. årsverk i ulike næringer.' 1988

Næring

Kostnadsart
Varehandel

I alt
	

Engroshandel	 Detaljhandel

Beløp i	 Beløp pr. Beløp i	 Beløp pr.	 Beløp i	 Beløp pr.
alt	årsverk	alt	årsverk	alt	årsverk

	1 000 kr	 Kr	 1 000 kr	 Kr	 1 000 kr	 Kr
Nettoutgifter til servering
av måltider m.m. 	  92 373	 1 263	 74 369	 1 752	 18 004	 587

Utgifter til regelmessig
transport av ansatte til og/
eller fra arbeidsstedet 	  20 137	 275	 17 270	 407	 2 867	 93

Utgifter til husleiebidrag, bolig-
lån under markedsrente, under-
skudd ved drift av bedriftens/
foretakets boliger, elektrisitet og
brensel under markedspriser o.l. 	 5 367	 73	 3 834	 90	 1 533	 50

Yrkesopplæring og
utdanning . . .	 .	 . . . • . . .	 97 928	 1 339	 78 449	 1 848	 19 479	 635

Lønn til lærer-, skole- og
kurspersonale  	 3 661	 50	 2 804	 66	 856	 28

Lønn til ansatte under skole-
og kurstiden 	  17 320	 237	 12 920	 304	 4 401	 143
Utgifter til lokaler og
materiell og andre utgifter
til bedriftsintern opplæring • •	 12 624	 173	 8 333	 196	 4 291	 140
Eksterne skoleutgifter,
kursavgifter o.l. 	  64 323	 880	 54 391	 1 281	 9 931	 324

Fritidsvirksomhet 	  18 994	 260	 15 244	 359	 3 750	 122

Driftsutgifter og faste
bidrag til bedriftsidrett . . • •	 7 839	 107	 6 748	 159	 1 091	 36
Driftsutgifter og faste bidrag
til feriehjem, bedriftshytter,
personalforeninger, sangkor,
musikkorps o.l.	 11 155	 153	 8 497	 200	 2 658	 87

Utgifter til husmorvikarordning,
barnehageordning o.l. 	 • .	 1 187	 16	 666	 16	 521	 17

Utgifter til arbeidsklær og
beskyttelsesantrekk for ansatte,
klesgodtgjørelse og vask og

	

vedlikehold av arbeidsklær . . . 39 063 	 534	 18 503	 436	 20 560	 670

Utgifter bedriften/foretaket
har ved at ansatte får varer
eller tjenester gratis eller
til en pris som er lavere enn
bedriftens/foretakets kostnad	 15 814	 216	 2 870	 68	 12 944	 422

Andre kontante godtgjørelser . .	 1 148	 16	 790	 19	 358	 12

Andre naturalytelser	 . . . . . . 135 177	 1 848	 118 140	 2 783	 17 038	 555

Øvrige indirekte personal-
kostnader 	  11 144	 152	 8 301	 196	 2 842	 93

Se note 1, side 13.
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Indirect labour cost by component, total and per man-year in different industries.' 1988

Bankvirksomhet	 Forsikringsvirksomhet	 Forretningsmessig
tjenesteyting Cost component      

BelOp	 Beløp pr.	 Beløp	 Beløp pr.	 Beløp	 Beløp pr.
i alt	årsverk	 i alt	årsverk	 i alt	årsverk 

1 000 kr	 Kr	 1 000 kr	 Kr	 1 000 kr	 Kr
Net cost of serving meals

72 377	 2 190	 33 772	 3 270	 64 231	 2 532	 etc.

Cost of regular transport of
employees to and/or from the

6 272	 190	 27 774	 2 689	 13 798	 544	 place of employment

Housing costs included
housing loans below market
interest and electricity and

	397 602	 12 030	 65 956	 6 386	 15 019	 592	 fuel below market prices

Vocational trading and
179 044	 5 417	 71 943	 6 965	 130 059	 5 126	 education

Wages and salaries to teach-
15 686	 475	 9 709	 940	 5 156	 203	 ing, school and course staff

Wages and salaries to
employees during school and

44 212	 1 338	 13 363	 1 294	 28 467	 1 122	 course period
Cost of rooms and material and
other cost of internal

30 253	 915	 11 339	 1 098	 19 389	 764	 trading
External school costs,

88 893	 2 689	 37 532	 3 634	 77 046	 3 037	 course fees etc.

34 398	 1 041	 7 245	 701	 20 734	 817	 Recreational facilities
Working expenses and regular
contributions to corporation

11 165	 338	 2 502	 242	 10 555	 416	 sports
Working expenses and regular
contributions to vacation homes,
cabins, staff

23 233	 703	 4 744	 459	 10 179	 401	 associations etc.

Cost of home helper arrange-
ment, day nurcery arrange-

	2 991	 90	 212	 21	 1 556	 61	 ment etc.

Cost of work clothes,
17 742	 537	 316	 31	 3 627	 143	 protective clothings etc.

Cost the establishment!
enterprise has because employees
get goods and services free or at
a price below the establish-

	471	 14	 12 380	 1 199	 107	 4	 ment' slenterprise' s cost

1 092	 33	 658	 64	 528	 21	 Other remuneration in cash

68 620	 2 076	 66 177	 6 407	 76 090	 2 999	 Other payments in kind

Indirect labour cost not
64 905	 1 964	 16 906	 1 637	 4 659	 184	 elsewhere specified

See note 1, page 13.
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Tabell 3. Indirekte personalkostnader etter art i prosent av lønn for arbeidet tid i ulike næringer. 1 1988
Indirect labour cost by component in per cent of wages and salaries for time worked in
different industries.' 1988

Næring Industry

Kostnadsart
Cost component

Varehandel	 Bank-
Wholesale and retail trade	 virk-

Forsik- Forret-
rings-	 nings-
virk-	 messig
somhet tjeneste-
Insu-	 yting
rance Business
activity services

som-
Engros-	 Detalj-	 het

I alt	 handel	 handel	 Bank-
Total	 Wholesale Retail	 ing

trade	 trade

Indirekte personalkostnader i alt Indirect
labour cost, total  	 43,0	 44,6	 39,8	 58,7	 71,0	 48,4

Lønn for ikke arbeidet tid Renumeration
for time not worked  	 15,6	 15,5	 15,8	 16,4	 18,4	 16,6

Betalte feriepenger Payments for annual
vacation  	 10,3	 10,2	 10,4	 9,8	 11,2	 10,5
Lønn for ekstra fridager Payments for
additional vacation  	 0,1	 0,1	 0,0	 0,2	 0,3	 0,2
Lønn for bevegelige helge- og høytids-
dager Payments for public holidays
and other holidays  	 3,1	 3,1	 3,1	 3,5	 3,7	 3,5
Lønn under sykdom Payments in respect
of sick leave  	 1,8	 1,8	 2,0	 1,9	 2,4	 1,9
Lønn under permisjoner Payments in
respect of temporary leave  	 0,3	 0,3	 0,2	 1,0	 0,8	 0,6

Avgifter for de ansatte til trygder og avtale-
bestemte ordninger Tax to insurance and
contributions to collectively agreed
schemes  	 19,7	 20,0	 19,1	 20,0	 20,3	 20,3

Arbeidsgiveravgift til folketrygden
Employers' tax to the National Insurance 	 19,6	 19,9	 18,9	 20,0	 20,2	 20,3
Arbeidsgivers premie til sluttvederlags-
ordning og opplysnings- og utviklingsfond
o.l. og betaling til lavlønnsfondet
Employer's premium to termination pay
scheme etc  	 0,1	 0,1	 0,2	 0,0	 0,0	 0,0

Pensjonsordninger, personalforsikringer o.l.
Pension schemes, employee insurances etc.  	3,2	 3,9	 1,7	 6,9	 14,8	 4,4

Premier og regelmessige tilskudd til
pensjonsordninger Premiums and regular
contributions to pension schemes  	 2,1	 2,6	 1,0	 4,5	 10,2	 3,4
Utbetalte pensjoner og tilskudd til pen-
sjoner direkte over bedriftens/foretakets
regnskap, etterlønn ved dødsfall o.l.
Paid pensions and contributions to pen-
sions direct over the establishment' sl
enterprise's account, wages and salaries
in arrears at death etc.  	 0,7	 0,8	 0,4	 1,9	 2,9	 0,3
Premier og tilskudd til private
sykekasser o.l., privat ulykkes-
forsikring, gruppelivsforsikring
og andre personalforsikringer
Premiums and contributions to
private accident insurance,
group life insurance etc  	 0,4	 0,5	 0,3	 0,5	 1,7	 0,7
Engangsunderstøttelser, slutt-
gayer o.l. Lump sum grants
etc  	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0

Se note 1, side 13.
See note I, page 13.
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Tabell 3 (forts.). Indirekte  personalkostnader etter art i prosent av lønn for arbeidet tid i ulike næringer.' 1988
Indirect labour cost by component in per cent of wages and salaries for time worked in different
industries.' 1988

Næring

Kostnadsart
Forretnings-Varehandel	 vBirakstm- riFonrgslIc: messig

ngros-	 virksm- tjenesteE	
-

handel 	handel-I alt	 het	 o
het	 yting

Helse- og vernetiltak mv.
Health and preventive measures etc.  	 0,3	 0,3	 0,2	 0,4	 0,6	 0,2

Utgifter til bedriftslegeordning
Cost of industrial physician
arrangement  	 0,2	 0,2	 0,2	 0,4	 0,5	 0,2
Utgifter til andre helse- og
vemetiltak mv. Cost of other
health and preventive measures
etc 	 0,0	 0,0	 0,1	 0,1	 0,0	 0,0

Nettoutgifter til servering av mål-
tider m.m. Net cost of serving
meals etc  	 0,9	 1,1	 0,5	 1,3	 1,9	 1,3
Utgifter til regelmessig transport av
ansatte til (Weller fra arbeidsstedet
Cost of regular transport of em-
ployees to andlor from the place
of employment  	 0,2	 0,3	 0,1	 0,1	 1,6	 0,3
Utgifter til husleiebidrag, boliglån
under markedsrente, underskudd ved
drift av bedriftens/foretakets bo-
liger, elektrisitet og brensel under
markedspriser o.l. Housing costs
included housing loans below the
market interest and electricity and
fuel below market prices  	 0,1	 0,1	 0,0	 7,0	 3,7	 0,3

Yrkesopplæring og utdanning
Vocational training and
education  	 1,0	 1,1	 0,6	 3,2	 4,0	 2,7
Lønn til lærer-, skole- og kurs-
personale Wages and salaries
to teaching, school and course
staff  	 0,0	 0,0	 0,0	 0,3	 0,5	 0,1
Lønn til ansatte under skole- og
kurstiden Wages and salaries
to employees during school and
course period 	 0,2	 0,2	 0,1	 0,8	 0,7	 0,6
Utgifter til lokaler og materiell
og andre utgifter til bedrifts-
intern opplæring Cost of rooms
and material and other cost of
internal training  	 0,1	 0,1	 0,1	 0,5	 0,6	 0,4
Eksterne skoleutgifter, kursav-
gifter o.l. External school
costs, course fees etc.  	 0,6	 0,8	 0,3	 1,6	 2,1	 1,6

i Se note 1, side 13.
I See note 1, page 13.
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Tabell 3 (forts.). Indirekte personalkostnader etter art i prosent av lønn for arbeidet tid i ulike næringer.' 1988
Indirect labour cost by component in per cent of wages and salaries for time worked in
different industries.' 1988

Næring

Kostnadsart Varehandel Forsik-	 Forretnings-
Bankvirk- rings- 	messig
somhet	virksom-	 tjeneste-

het	 yting   I alt Engros-	 Detalj-
handel	 handel

Fritidsvirksomhet Recreational
facilities 	  0,2	 0,2	 0,1	 0,6	 0,4

Driftsutgifter og faste bidrag til
bedriftsidrett Working expenses
and regular contributions to
corporation sports 	  0,1	 0,1	 0,0	 0,2	 0,1	 0,2
Driftsutgifter og faste bidrag til
feriehjem, bedriftshytter, per-
sonalforeninger, sangkor, musikk-
korps o.l. Working expenses and
regular contributions to vacation
homes, cabins, staff associations
etc  	 0,1	 0,1	 0,1	 0,4	 0,3	 0,2

Utgifter til husmorvikarordning,
barnehageordning o.l. Cost of
home helper arrangement, day
nursery arrangement etc. 	  0,0	 0,0	 0,0	 0,1	 0,0	 0,0

Utgifter til arbeidsklær og be-
skyttelsesantrekk for ansatte, kles-
godtgjørelse og vask og vedlikehold
av arbeidsklær Cost of work
clothes, protective clothings etc. . .	 0,4	 0,3	 0,6	 0,3	 0,0	 0,1

Utgifter bedriften/foretaket har ved
at ansatte får varer eller tjenester
gratis eller til en pris som er
lavere enn bedriftens/foretakets
kostnad Costs the establishmenti
enterprise has because employees
get goods and services free or at a
price below the establishment' sl
enterprise's cost 	  0,2	 0,0	 0,4	 0,0	 0,7	 0,0

Andre kontante godtgjørelser
Other remuneration in cash 	  0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0

Andre naturalytelser Other
payments in kind 	  1,3	 1,7	 0,5	 1,2	 3,7	 1,6

øvrige indirekte personalkostnader
Indirect labour cost not elsewhere
specified  	 0,1	 0,1	 0,1	 1,1	 0,9	 0,1

Se note 1, side 13.
See note 1, page 13.
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Tabell 4. Bedrifter/foretak med ulike frivillige indirekte personalkostnader, etter næring,' tallet på årsverk2 og
kostnadsart. 1988

Næring

Varehandel Wholesale and retail trade

I alt	 Engroshandel	 Detaljhandel
Total	 Wholesale trade	 Retail trade

Kostnadsart      
Antall	 Prosent	 Prosent	 Prosent
årsverk av alle	 Antall	 av alle	 Antall	 av alle
Number årsverk årsverk årsverk årsverk årsverk
of man- Per cent Number Per cent Number Per cent
years of all of man- of all of man- of all

man-	 years	 man-	 years	 man-
years	 years	 years

Alle årsverk  	 73 135	 100,0	 42 456	 100,0	 30 679	 100,0

Pensjonsordninger, personalfor-
sikringer o.l.

Premier og regelmessige tilskudd
til pensjonsordninger  	 43 243	 59,1	 30 011	 70,7	 13 232	 43,1

Utbetalte pensjoner og tilskudd til pen-
sjoner direkte over bedriftens/foretakets
regnskap, etterlønn ved dødsfall o.l.  	 25 910	 35,4	 19 080	 44,9	 6 830	 22,3
Premier og tilskudd til private
sykekasser o  1  	 1 322	 1,8	 780	 1,8	 542	 1,8
Premier og tilskudd til privat ulykkes-
forsikring, gruppelivsforsikring og
andre personalforsikringer  	 51 363	 70,2	 32 543	 76,7	 18 820	 61,3
Engangsunderstøttelser,
sluttgaver o  1  	 3 807	 5,2	 2 258	 5,3	 1 549	 5,0

Helse- og vernetiltak mv.

Utgifter til bedriftslegeordning
Lønn til bedriftslege, sykepleier,
fysioterapeut o  1  	 35 721	 48,8	 23 826	 56,1	 11 895	 38,8
Utgifter til lokaler, materiell og
andre driftskostnader  	 8 739	 11,9	 7 080	 16,7	 1 659	 5,4

Driftsutgifter til garderobe,
omkledningsrom, baderom o. .  	 5 621	 7,7	 2 450	 5,8	 3 171	 10,3
Utbetaling av stønader ved
bedriftsulykker  	 577	 0,8	 577	 1,4	 -	 -
Ekstrautgifter ved attfOring  	 1 786	 2,4	 1 339	 3,2	 447	 1,5
Lønn til ansatte som vesentlig er
sysselsatt med vernearbeid  	 2 848	 3,9	 2 344	 5,5	 504	 1,6

Nettoutgifter til servering av måltider
m.m 	 45 963	 62,8	 30 304	 71,4	 15 659	 51,0

Utgifter til regelmessig transport av an-
satte til og/eller fra arbeidsstedet  	 8 136	 11,1	 6 131	 14,4	 2 005	 6,5

Utgifter til husleiebidrag, boliglån under
markedsrente, underskudd ved drift av
bedriftens/foretakets boliger, elektrisitet
og brensel under markedspriser o.l. . . .	 5 561	 7,6	 4 079	 9,6	 1 482	 4,8

Se note 1, side 13.
2 Omfatter alle årsverk ved bedriften/foretaket selv om enkelte grupper av sysselsatte har vært holdt utenfor ordningen.
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Establishments/enterprises with different voluntary indirect labour costs, by industry,' number of man-years and cost
component. 1988

Industry

Bankviitsomhet	 Forsikringsvirk-
Banking	 somhet

Insurance activity 

Forretningsmessig
tjenesteyting

Business services       

Prosent	 Prosent
Antall	 av alle	 Antall	 av alle	 Antall
årsverk årsverk årsverk årsverk årsverk
Number Per cent Number Per cent Number
of man- of all of man- of all of man-
years	 man-	 years	 man-	 years

years	 years

Prosent
av alle
årsverk
Per cent
of all
man-
years

Cost component

33 052 100,0

	

27 561	 83,4

	

29 583	 89,5

	

79	 0,2

	

32 003	 96,8

	

10 547	 31,9

	

29 148	 88,2

	

19 781	 59,8

	

6 363	 19,3

	

1 651	 5,0

	

13 867	 42,0

	

28 950	 87,6

	

7 230	 21,9

	

31 694	 95,9

	

10 329 100,0	 25 371	 100,0	 All man-years

Pension schemes, employee insurances etc.
Premiums and regular contributions to

	21 282	 83,9	 pension schemes
Paid pensions and contributions to pensions
direct over the establishment' slenterprise' s
account, wages and salaries in arrears at

	7 546	 29,7	 death etc.
Premiums and contributions to private sick

	701	 2,8	 funds etc.
Premiums and contributions to private
accident insurance, group life insurance

	22 661	 89,3	 etc.

	694	 2,7	 Lump sum grants etc.

Health and preventive measures etc.

Cost of industrial physician arrangement
Wages and salaries to industrial

	16 390	 64,6	 physician, nurse, physiotherapists etc.
Cost of rooms, material and other working

	3 312	 13,1	 expenses
Working expenses to wardrobe, bathroom

	1 794	 7,1	 etc.
Disbursement of compensations of establish-

	- 	 -	 ment accidents

	

-	 -	 Additional expenses at rehabilitation
Wages and salaries to employees mainly

	1 107	 4,4	 occupied with protective work

	10 189	 98,6	 20 991	 82,7	 Net cost of serving meals etc.

Cost of regular transport of employees to
	3 702	 35,8	 3 592	 14,2 	and/or from the place of employment

Housing costs included housing loans below
market interest and electricity and fuel below

	8 388	 81,2	 3 323	 13,1	 market prices

	10 003	 96,8

	

9 273	 89,8

	

194	 1,9

	

10 175	 98,5

	

4 448	 43,1

	

9 808	 95,0

	

7 072	 68,5

	

850	 8,2

	

403	 3,9

'See note 1, imige 13.
2 Comprise all man-years in the establishment/enterprise even if some
the arrangement.

groups of employees can been excluded from
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Tabell 4 (forts.). Bedrifter/foretak med ulike frivillige indirekte personalkostnader, etter næring,' tallet på
årsverk' og kostnadsart. 1988

Næring

Varehandel

Kostnadsart I alt	 Engroshandel	 Detaljhandel 

Prosent	 Prosent	 Prosent
Antall	 av alle	 Antall	 av alle	 Antall	 av alle
årsverk årsverk årsverk årsverk årsverk årsverk

Yrkesopplæring og utdanning
Lønn til lærer-, skole- og
kurspersonale  	 4 123	 5,6	 2 519	 5,9	 1 604	 5,2
Lønn til ansatte under skole-
og kurstiden    	 12 055	 16,5	 6 250	 14,7	 5 805	 18,9
Utgifter til lokaler og materiell og andre
utgifter til bedriftsintern opplæring . . 	 10 127	 13,8	 5 933	 14,0	 4 194	 13,7
Eksterne skoleutgifter, kurs-
avgifter o.l. . .	 41 318	 56,5	 26 359	 62,1	 14 959	 48,8

Fritidsvirksomhet
Driftsutgifter og faste bidrag
til bedriftsidrett . . . . . . . .... . . . . 	 26 662	 36,5	 19 424	 45,8	 7 238	 23,6
Driftsutgifter o# faste bidrag til
feriehjem, bednftshytter, personal-
foreninger, sangkor, musikkorps o.l. .	 17 231	 23,6	 12 675	 29,9	 4 556	 14,9

Familieordninger
Utgifter til husmorvikarordning o. . .	 224	 0,3	 95	 0,2	 129	 0,4
Utgifter til barnehageordning o.l. . . .	 365	 0,5	 194	 0,5	 171	 0,6

Utgifter til arbeidsklær og beskyttelses-
antrekk for ansatte, klesgodtgjørelse og
vask og vedlikehold av arbeidsklær . .  	 51 557	 70,5	 28 694	 67,6	 22 863	 74,5

Utgifter bedriften/foretaket har ved at
ansatte fir varer eller tjenester gratis
eller til en pris som er lavere enn
bedriftens/foretakets kostnad  	 9 590	 13,1	 2 472	 5,8	 7 118	 23,2

Andre kontante godtgjørelser	 5 070	 6,9	 4 488	 10,6	 582	 1,9

Andre naturalytelser  	 36 639	 50,1	 24 781	 58,4	 11 858	 38,7

Øvrige indirekte personalkostnader	 14 907	 20,4	 10 566	 24,9	 4 341	 14,1

Se note 1, side 13. 2 Se note 2, side 22.
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Establishments/enterprises with different voluntary indirect labour costs, by industry,' number of man-years and cost
component. 1988

Bankvirksomhet 	 Forsikrings-	 Forretningsmessig
virksomhet	 tjenesteyting	 Cost component

Prosent	 Prosent	 Prosent
Antall	 av alle	 Antall	 av alle	 Antall	 av alle
årsverk	 årsverk årsverk årsverk årsverk årsverk

Vocational training and education
Wages and salaries to teaching, school and

	17 780	 53,8	 3 761	 36,4	 5 401	 21,3	 course staff
Wages and salaries to employees during

	23 630	 71,5	 6 855	 66,4	 6 854	 27,0	 school and course period
Cost of rooms and material and other costs

	26 015	 78,7	 5 193	 50,3	 6 606	 26,0	 of internal training

	31 197	 94,4	 9 834	 95,2	 17 482	 68,9	 External school costs, course fees etc.

Recreational facilities
Working expenses and regular contributions

	29 650	 89,7	 9 242	 89,5	 15 624	 61,6	 to corporation sports
Working expenses and regular contributions
to vacation homes, cabins, staff

	29 443	 89,1	 9 368	 90,7	 10 254	 40,4	 associations etc.

Family arrangements
1 814	 17,6	 1 050	 4,1	 Cost of home helper arrangement etc.

	9 071	 27,4	 763	 3,0	 Cost of day nursery arrangement etc.

	17 382	 52,6	 6 811	 65,9	 9 537	 37,6	 Cost of work clothes, protective clothings etc.

Costs the establishment/enterprise has because
employees get goods and services free or at a

	477	 1,4	 5 336	 51,7	 74	 0,3	 price below the establishment' slenterprise' s cost

	13 751	 41,6	 2 416	 23,4	 622	 2,5	 Other remuneration in cash

	30 310	 91,7	 9 082	 87,9	 16 713	 65,9	 Other payments in kind

	30 369	 91,9	 9 752	 94,4	 4 234	 16,7	 Indirect labour cost not elsewere specified

See note 1, page 13. 2 See note 2, page 23.
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Tabell 5. Indirekte personalkostnader etter art i prosent av lønn for arbeidet tid i ulike næringer. 1977 og 1988
Indirect labour cost by component in per cent of wages and salaries for time worked in different industries.
1977 and 1988

Næring Industry

Indirekte personalkostnader i alt Indirect labour cost,
total 	
Lønn for ikke arbeidet tid Remuneration for time not
worked 	

Betalte feriepenger og lønn for ekstra fridager Payments
for annual vacation and additional vacation 	
Lønn for bevegelige helge- og høytidsdager Payments for
public holidays and other holidays 	
Lønn under sykdom Payments in respect of sick leave 	
Lønn under permisjoner Payments in respect of temporary
leave 	

Avgifter for de ansatte til trygder og avtalebestemte ord-
ninger Tax to insurance and contributions to collectively
agreed schemes 	

Arbeidsgiveravgift til folketrygden Employers' tax to
the National Insurance 	
Arbeidsgivers premie til sluttvederlagsordning og opplys-
nings- og utviklingsfond mv. Employers premium to
termination payed schemes etc 	

Pensjonsordninger, personalforsikringer o.l. Pension
schemes, employee insurances etc 	

Premier og regelmessige tilskudd til pensjonsordninger
Premiums and regular contributions to pension schemes
Utbetalte pensjoner og tilskudd til pensjoner direkte
over bedriftens/foretakets regnskap, etterlønn ved døds-
fall o.l. Paid pensions and contributions to pensions
direct over the establishment' slenterprise' s account,
wages and salaries in arrears at death etc 	
Premier og tilskudd til privat ulykkesforsikring, gruppe-
livsforsikring og andre personalforsikringer Premiums
and contributions to private accident insurance, group
We insurance etc 	

Helse- og vernetiltak inv. Health and preventive measures
etc 	

Utgifter til 'bedriftslegeordning Cost of industrial
physician arrangement 	
Utgifter til andre helse- og vernetiltak mv. Cost of
other health and preventive measures etc 	

Nettoutgifter til servering av måltider mm. Net cost of
serving meals etc 	
Utgifter til regelmessig transport av ansatte til og/eller
fra arbeidsstedet Cost of regular transport of employees
to andlor from the place of employment 	

	36,4 43,0	 49,2	 58,7	 52,8	 71,0

	

13,2	 15,6	 14,9	 16,4	 14,0	 18,4

	

8,9	 10,3	 9,1	 10,0	 8,9	 11,5

	

2,7	 3,1	 3,1	 3,5	 3,0	 3,7

	

1,4	 1,8	 2,1	 1,9	 1,7	 2,4

	

0,2	 0,3	 0,6	 1,0	 0,3	 0,8

	

17,5	 19,7	 19,0	 20,0	 18,7	 20,3

	

17,3	 19,6	 18,9	 20,0	 18,7	 20,2

	

0,2	 0,1	 0,0	 0,0	 0,0

	

3,2	 3,2	 8,9	 6,9	 14,8	 14,8

	

2,4	 2,1	 6,4	 4,5	 9,3	 10,2

0,6	 0,7	 2,1	 1,9	 4,7	 2,9

	

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

	

0,1	 0,3	 0,3	 0,4	 0,4	 0,6

	

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

	

0,0	 0,0	 0,0	 0,1	 0,1	 0,0

	

0,7	 0,9	 1,2	 1,3	 1,3	 1,9

	

0,0	 0,2	 0,0	 0,1	 0,0	 1,6

Grupperingen avviker noe fra grupperingen i tabellene 6 og 7 for å få sammenlignbarhet med tallene fra 1977.
The classification differs some from the classification in the tables 6 and 7 to get comparability with the figures from

1977.
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Tabell 5 (forts.). Indirekte personalkostnader etter art i prosent av lønn for arbeidet tid i ulike næringer. 1977 og
1988 Indirect labour cost by component in per cent of wages and salaries for time worked in
different industries. 1977 and 1988

Næring

Kostnadsart' Bank-	 Forsikrings-
Varehandel	 virksomhet	 virksomhet      

1977 1988 1977 1988 1977	 1988

Utgifter til husleiebidrag, boliglän under markedsrente,
underskudd ved drift av bedriftens/foretakets boliger,
elektrisitet og brensel under markedspriser o.l. Housing
costs included housing loans below market interest and
electricity and fuel below market prices  	 0,1	 0,1	 1,0	 7,0	 0,6	 3,7
Yrkesopplæring og utdanning Vocational training and
education  	 0,6	 1,0	 2,5	 3,2	 2,0	 4,0

Lønn til lærer-, skole- og kurspersonale Wages and
salaries to teaching, school and course staff 	 0,0	 0,0	 0,3	 0,3	 0,3	 0,5
Lønn til ansatte under skole- og kurstiden Wages
and salaries to employees during school and course period 	 0,2	 0,2	 0,6	 0,8 0,6	 0,7
Andre utgifter til opplæring og utdanning Other cost of
training and education  	 0,4	 0,8	 1,6	 2,1	 1,0	 2,7

Fritidsvirksomhet Recreational facilities  	 0,1	 0,2	 0,5	 0,6	 0,3	 0,4
Driftsutgifter og faste bidrag til bedriftsidrett Working
expenses and regular contributions to corporation sports 	 0,0	 0,1	 0,1	 0,2 0,1	 0,1
Driftsutgifter og faste bidrag til feriehjem, bedriftshytter,
personalforeninger, sangkor, musikkorps o.l. Working ex-
penses and regular contributions to vacation homes, cabins,
staff associations etc  	 0,1	 0,1	 0,4	 0,4	 0,2	 0,3

Utgifter til husmorvikarordning, barnehageordning o.l. Cost
of home helper arrangement, day nursery arrangement etc 	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	 0,0	 0,0
Utgifter til arbeidsklær og beskyttelsesantrekk for ansatte,
klesgodtgjørelse og vask og vedlikehold av arbeidsklær
Cost of work clothes, protective clothings etc  	 0,3	 0,4	 0,1	 0,3	 0,0	 0,0
Utgifter bedriften/foretaket har ved at ansatte får varer
eller tjenester gratis eller til en pris som er lavere enn
bedriftens/foretakets kostnad Costs the establishment/enter-
prise has because employees get goods and services free
or at a price below the establishment' slenterprise' s cost 	 0,1	 0,2	 0,0	 0,7
Andre indirekte persona1kostnader2 Other indirect
labour cost'  	 0,4	 1,4	 0,9	 2,4	 0,7	 4,7

Se note 1, side 26. 2 Omfatter postene andre kontante godtgjørelser, andre naturalytelser og øvrige indirekte
personalkostnader i tabellene 6 og 7.

See note 1, page 26. 2 Comprise the items other remuneration in cash, other payments in kind and indirect labour
costs not elsewhere specified in the tables 6 and 7.



28

Tabell 6. Totale arbeidskraftskostnader, lønn for arbeidet tid og indirekte personalkostnader pr.  årsverk i ulike
grupper for næring' og bedriftens/foretakets størrelse. 1988 Total labour cost, wages and salaries for time
worked and indirect labour cost per man-year in different groups of industry' and size of
establishment/enterprise. 1988

Totale
arbeidskrafts-

Årsverk kostnader pr.
Man-years årsverk

Total labour
cost per man-
year

Lønn for	 Indirekte
arbeidet tid personal-
pr. årsverk	 kostnader
Wages and pr. årsverk
salaries for Indirect
time worked labour
per man-year cost per

man-year

Næring og bedriftens/foretakets
størrelse
Industry and size of
establismentlenterprise

Bedrifter/
foretak
Establish-
mentslenter-
prises

1 000 lamer

Varehandel Wholesale and retail
trade 	

-24 årsverk man-years
25-49
50-99

100-

Bankvirksomhet Banking 	
1- 9 årsverk man-years

10-24
25-49
50-99

100-

Forsikringsvirksomhet Insurance
activity

1- 9 årsverk man-years 	
10-24
	

It 	 II

25-49
50-99 " • • •

100-

Forretningsmessig tjenesteyting
Business services	 •••• OOOOOO

-24 årsverk man-years 	
25-49
50-99

100- fl

	2 332	 73 135	 200

	

1 590	 24 279	 186

	

489	 17 774	 200

	

164	 11 609	 194

	

89	 19 473	 222

	

183	 33 052	 272

	

32	 204	 234

	

59	 1 015	 246

	

38	 1 230	 243

	

18	 1 215	 256

	

36	 29 388	 275

	

98	 10 329	 297

	

42	 208	 298

	

14	 187	 307

	

12	 437	 309

	

7	 515	 289

	

23	 8 982	 296

	

568	 25 371	 283

	

362	 5 309	 279

	

107	 3 676	 284

	

57	 3 930	 295

	

42	 12 456	 280

140	 60
132	 54
141	 59
136	 58
151	 71

171	 101
161	 73
162	 84
157	 86
162	 94
173	 102

173	 123
193	 105
196	 111
201	 108
183	 106
171	 125

191	 92
190	 89
194	 90
201	 94
186	 94

Se note 1, side 13.
See note 1, page 13.
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Tabell 7. Totale arbeidskraftskostnader, lønn for arbeidet tid og indirekte personalkostnader pr. årsverk i ulike
grupper for =ring' og geografisk område. 1988 Total labour cost, wages and salaries for time worked
and indirect labour cost per man-year in different groups of industry' and region. 1988

Næring og geografisk område
Industry and region

Bedrifter/
foretak
Establish-
mentsl
enterprises

Totale arbeids-
Årsverk kraftskostnader
Man-years pr. årsverk

Total labour cost
per man-year

Loin for
arbeidet tid
pr. årsverk
Wages and
salaries for
time worked
per man-year

Indirekte
personalkost-
nader pr.
årsverk
Indirect labour
cost per man-
year

1 000 kroner

Varehandel Wholesale and
retail trade 	

Østfold 	
Akershus 	
Oslo 	
Hedmark 	
Oppland 	
Buskerud 	
Vestfold 	
Telemark 	
Aust-Agder 	
Vest-Agder 	
Rogaland 	
Hordaland 	
Sogn og Fjordane 	
MOre og Romsdal 	
Sør-Trøndelag 	
Nord-Trøndelag 	
Nordland 	
Troms 	
Finnmark 	

Bankvirksomhet Banking
Østfold 	
Akershus 	
Oslo 	
Hedmark 	
Oppland 	
Buskerud 	
Vestfold 	
Telemark 	
Aust-Agder 	
Vest-Agder 	
Rogaland 	
Hordaland 	
Sogn og Fjordane 	
Møre og Romsdal 	
Sør-Trøndelag 	
Nord-Trøndelag 	
Nordland 	
Troms 	
Finnmark 	

	2 332	 73 135	 200	 140	 60

	

125	 3 362	 172	 121	 51

	

291	 11 798	 234	 160	 74

	

539	 21 223	 224	 154	 70

	

86	 1 877	 181	 128	 53

	

70	 1 637	 169	 120	 48

	

124	 3 038	 201	 142	 59

	

115	 2 758	 183	 131	 52

	

81	 2 130	 180	 127	 53

	

22	 525	 169	 120	 49

	

79	 1 754	 181	 129	 52

	

178	 5 113	 200	 141	 58

	

177	 4 775	 178	 126	 52

	

36	 858	 145	 107	 38

	

75	 1 628	 175	 124	 51

	

119	 5 520	 173	 123	 50

	

46	 1 170	 161	 114	 47

	

79	 1 985	 150	 113	 37

	

61	 1 403	 154	 115	 39

	

29	 581	 128	 104	 25

	

183	 33 052	 272	 171	 101

	

11	 690	 273	 171	 102

	

7	 141	 236	 155	 81

	

18	 12 944	 303	 185	 119

	

5	 588	 237	 159	 78

	

10	 652	 249	 161	 88

	

12	 947	 274	 173	 100

	

7	 796	 250	 158	 92

	

12	 310	 240	 153	 86

	

9	 564	 244	 153	 92

	

6	 814	 243	 155	 89

	

12	 1 562	 297	 176	 121

	

10	 4 795	 267	 175	 92

	

8	 260	 227	 149	 78

	

18	 1 529	 274	 186	 88

	

16	 3 715	 226	 147	 79

	

5	 29	 213	 150	 63

	

12	 1 278	 229	 149	 81
4 1

1 .1	 1 438	 214	 148	 66

Se note 1, side 13.
See note 1, page 13.
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Tabell 7 (forts.). Totale arbeidskraftskostnader, lønn for arbeidet tid og indirekte personalkostnader pr.  årsverk i ulike
grupper for næring' og geografisk område. 1988 Total labour cost, wages and salaries for time
worked and indirect labour cost per man-year in different groups of industry' and region. 1988

Næring og geografisk område
Totale arbeids-	 Lønn for	 Indirekte

foretak
Bedrifter/	 Årsverk	 kraftskostnader pr. arbeidet tid pr. 

personalkost-
nader pr.årsverk	 årsverk	 Arsverk

1 OW kroner

Forsikring Insurance activity	 98	 10 329	 297	 173	 123
Østlandet  	 65	 6 867	 303	 176	 127

Oslo og Akershus  	 42	 6 420	 303	 175	 128
Østlandet ellers Rest of
Østlandet 	23	 447	 294	 184	 110

Agder og Rogaland  	 4	 706	 281	 164	 117
Vestlandet  	 16	 2 138	 288	 170	 118
Trøndelag  	 9	 332	 287	 183	 104
Nord-Norge  	 4	 286	 264	 151	 113

Forretningsmessig tjenesteyting
Business services  	 568	 25 371	 283	 191	 92

Østfold  	 21	 560	 256	 174	 82
Akershus  	 67	 3 604	 331	 221	 109
Oslo 	 203	 11 442	 280	 185	 95
Hedmark  	 11	 486	 262	 179	 82
Oppland  	 7	 136	 261	 183	 78
Buskerud  	 20	 716	 270	 189	 81
Vestfold  	 15	 337	 272	 190	 82
Telemark  	 9	 186	 242	 171	 71
Aust-Agder  	 5	 103	 234	 164	 70
Vest-Agder  	 12	 291	 258	 177	 82
Rogaland  	 51	 1 683	 280	 192	 88
Hordaland 	 58	 2 556	 280	 191	 89
Sogn og Fjordane  	 3	 47	 223	 162	 62
MOre og Romsdal  	 21	 344	 293	 203	 91
Sør-Trøndelag  	 31	 1
Nord-Trøndelag  	 2	 J	 2 106	 264	 183	 81
Nordland  	 17	 314	 228	 167	 61
Troms  	 12	 414	 249	 177	 72
Finnmark  	 3	 46	 255	 201	 53

Se note 1, side 13.
See note 1, page 13.
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Vedlegg 1
Annex 1

Statistisk Sentralbyrå
Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo 1
Tlf. (02) *41 38 20 

Undergitt taushetsplikt  

Innsendingsfrist: 31. mars 1989

BEDRIFTENES INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I 1988

Innhentes i henhold til Stortingets vedtak av 7. februar 1957 og Kronprinsregentens resolusjon av 22. februar 1957 gitt i medhold av lov av 25.
april 1907.

Dersom De mener at De ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi oppgaver, kan De klage over pålegget innen 3 dager. Klageretten gjelder ikke
spørsmålet om oppgaveplikten er rimelig eller nødvendig.

Oppgavene er undergitt taushetsplikt. De vil bli nyttet bare til å utarbeide statistikk og vil bli oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryg-
gende måte.

Alle beløp skal oppgis i hele kroner. 

Bedriftens/foretakets navn Adresse         

Hvis oppgaven omfatter flere bedrifter, oppgi bedriftenes navn og adresser. (Gjelder ikke bank- og forsikringsvirksomhet)        

Forespørsler fra SSB kan rettes til (navn og tlf nr.) Dato og underskrift                 

Gjennomsnittlig antall ansatte i 1988 Bruttolønn i 1988     

Kroner  
Heltidsansatte     

Deltidsansatte           

I alt          

RA-0081 	 10.87.12 000
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INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I 1988

__. 	 _______ i Kode Kroner

a 	 Betalte feriepenger (ordinær ferie) 01
I

b	 Ekstra fridager (se rettl.) _________ 02 i 

Lønn for 1.._i_) .ey.Nelige helgedager og 1. og 17. mai 03

1.LONN FOR IKKE d) Lønn under sykdom 04
ARBEIDET TID

Lønn under korte velferdspermisjoner (se rettl.) 05

fl Lønn under svan•erska.s•ermis on.. 06

9.1. Lønnforpermisjon ved barns sykdom 07

h) Annen lønn for ikke arbeidet tid, f.eks. lønn under militærtjeneste og
annen permisjon. (Lønn under yrkesopplæring/utdannelse tas ikke med her,
men under 'ost 8 b 08

2. AVGIFTER FOR aj 	 Arbeidsgiveravgift til folketrygden. 	 Sone: 09
DE ANSATTE TIL
TRYGDER OG AV- b) Arbeidsgivers premie for de ansatte til sluttvederlagsordning 10
TALEBESTEMTE
ORDNINGER ) 	 Arbeidsgivers premie for de ansatte til opplysnings- og utviklingsfond o.l. 11,--

d) Betaling til lavlønnsfondet 12 .
a) Premier og regelmessige tilskudd tit pensjonsforsikring og

pensjonskasser eller pensjonsfond 13
b) Utbetalte pensjoner eller tilskudd til pensjoner direkte over

3. PENSJONSORD- bedriftens/foretakets regnskap, etterlønn ved dødsfall o.l. 14
NINGER, PERSO-

C 	 Premier o• tilskudd til •rivate s kekasser o.l. 15
OL d) Premier og tilskudd til privat ulykkesforsikring, gruppelivsforsikring

og andre personalforsikringer 16
e) 	 Engangsunderstøttelser, sluttgaver (ikke sluttvederlag ifølge sluttvederlags-

ordnin. 	 e.l. til ansatte som har trukket se. tilbake p.g.a. aldersgrense ,17

) 	 Utgifter til bedriftslegeordning:
(i) 	Lønn til bedriftslege, sykepleier, fysioterapeut o.l.

(Tas også med i lønnsbeløpet på skjemaets forside) 18

4. HELSE- OG IiiLIALfter til lokaler, materiel l og andre driftskostnader 19
VERNETILTAK MV.

bi Driftsutgifter til garderobe, omkledningsrom, baderom o.l. 20

c) 	 Utbetaling av stønader ved bedriftsulykker (ikke sykelønn, se post 1 d) 21

d) Ekstraut ifter ved atanrir_ ja _ 22
e) Lønn til ansatte som vesentlig er sysselsatt med vernearbeid.

................... ulsimed i lønnsbeløpetpå skjemaets forside) 23 	 -

a) 	 Netto utgifter til servering av måltider m.m. (herunder utgifter
1111•••••■■1111■1■1

5. MALTIDER,
KANTINEVIRK-

til lokaler, lønninger, materiel!, råvarer o.l. 24
Kode Kroner

SOMHET Herav:
b) Lønn til kantinepersonale. (Tas også med

i lønnsbeløpet 	 å skemaets forside 25 ../------
•6. KOMMUNIKA- .

SJONER 	 Utgifter til regelmessig transport av ansatte i bedriftens/foretakets
...Larie eller andre trans.ortmidler til o./eller fra arbeidsstedet 26

7. BOLIGER M.M. Utgifter til husleiebidrag, boliglån under markedsrente, under-
FOR ANSATTE
-

skodd ved drift av bedriftens/foretakets boliger, elektrisitet og
bensel under markedspriser  o.l.
a

)brensel
 til lærer-, skole- eller kurspersonale.

27 	......	

8. YRKESOPP-
Tas o så med i lønnsbelø et 	 it skemaets forside 28

b) Lønn til ansatte under skole- eller kurstiden.
LIERING, UTDAN- (Tas også med i lønnsbeløpet på skjemaets forside) 29
NELSE I •

c) 	 Uteter til lokaler, materiel! og andre utgifter til bedriftsintern opplæring 30

d 	 Eksteme skoleuigifterj___9(ursam ifter o.l. 	 , • 31
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INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I 1988 (FORTS.)

Kode Kroner

9. FRITIDS-
VIRKSOMHET

a) 	 Driftsutgifter og faste bidrag til bedriftsidrett 32
b) Driftsutgifter og faste bidrag til feriehjem, bedriftshytter,

personalforeninger, sangkor, musikkorps o.l. 33

10. FAMILIE-
ORDNINGER

a) 	 Utgifter til husmorvikarordning o.l. 34
.

b) Utgifter til barnehageordning o.l. 	• 35

11. ARBEIDSKLÆR Utgifter til arbeidsklær og beskyttelsesantrekk for ansatte,
klesgodt• orelse og vask og vedlikehold av  arbeidsklær

12. ANSATTES KJØP
AV BEDRIFTENS/
FORETAKETS
VARER ELLER
TJENESTER

Utgifter bedriften/foretaket har ved at ansatte får bedriftens/foretakets
varer eller tjenester gratis eller til en pris som er lavere enn bedriftens/
foretakets kostnad 37

13. ANDRE
KONTANTE
GODTGJØRELSER

Spesifiser (se rettl.): 38

38

38

14. ANDRE
NATURALYTELSER

Spesifiser 	 se rettl.): 39

39

39

39

39

15. ANDRE
INDIREKTE
PERSONAL-
KOSTNADER

Spesifiser (se rettl.): 40

40

ao

Sum indirekte personalkostnader (post 1-15) 41
EVENTUELLE MERKNADER:

•

-

•
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Statistisk Sent ralbyrå
Postboks 8131 Dep , 0033 OSLO 1
Tlf. (02) 1'41 38 20

ELDRIFTENES INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I 1988

RETTLEDNING FOR UTFYLLINGEN

GENERELLE MERENADER

Statistisk Sentralbyrå (SSE) innhenter oppgavene pet
dette skjema i benhold til Stortingets vedtak av 7.
februar 1957 og Kronprinsregentens resolusjon av
22. februar 1957 gitt i medhold av lov av 25. april
1907.

Oppgavene skal bare nyttes til en statistikk som vil
gi opplysninger om de indirekte personalkostnader
bedriftene/foretakene har utover direkte lonn til de
ansatte. De enkelte skjer..ter vil ikke bli tilgjengelige
for utenforstående, heiler ikke andre offentlige
institusjoner. Statistikken vil ikke bli offentliggjort
1nì cit slik måte at den gir opplysninger om den/det
en kelte bedrift foretak

Foretak i varehandel og forretningsmessig tjeneste-
yting skal om mulig fylle ut ett skjema for hver
bedrift som har kommet med i denne undersokelsen.
I bank- og forsikringsvirksomhet skal hvert bank-
foretak/ forsikringsselskap fylle ut ett skjema som
omfatter hele virksomheten.

Når det i det følgende snakkes om bedrift, vil det i
bank- og forsikringsvirksomhet dreie seg om foretak.

Vi gjør oppmerksom pd at skjemaet skal dekke flere
typer av bedrifter i forskjellige næringer, og at
enkelte spørsmål derfor har en formulering som ikke
passer for alle.

Hvis  det er vanskelig ft trekke indirekte personal-
kostnader ut av bedrifttas..22112i_p_Ka er, må deLtt
anslag over disse utgiftene. Dersom det er vanskelig

ore a en sa spesi iser op • ein av os na en
som s jemaet tisier, m vi se om at	 e 
spesifiserer etter beste skjønn. Hvis det er umuli
slik at bedriften må oppgi ut  • tene til flere poster 
under ett, må bedriften nøyaktig angi hvilke poster
det dreier seg om. Det er ikke menin gn 	 rene
a ministrasjonsut fter , Tks. ut rift-e-F—fif1i5"-
kontor o.	 s a være mec.

I oppgaven skal det ikke føres opp kapitalutgifter til
varig utstyr eller eiendommer, bare driftsutgifter
medregnet renter og avskrivninger, beregnet etter
vanlig regnskapsmessig praksis ved bedriften.

Hvis bedriften i 1988 eller i tidligere Ar liar gitt en
varig kapitalgjenstand som hytte o.l. til en juridisk
person som er knyttet til bedriften (bedriftsidretts-
lag o.l.), skal kostnadene betraktes som om bedrif-
ten fortsatt er eier. Det er da bare driftsutgifter
medregnet renter og avskrivninger som skal føres
opp. Da renter og ayskrivninger på slike gjenstan-
der vanligvis ikke kan tas ut av bedriftens regn-
skaper, foreslar vi at disse utgiftene settes til 10
prosent av fast eiendom og 20 prosent av varige
kapitalgjenstander.

Fondsavsetninger av det regnskapsmessige overskudd
skal ikke tas med.

SSB har satt innsendingsfristen til 31. mars 1989.
Hvis bedriften har et regnskapsår som ikke følger
kalenderAret, kan spørsmål ore utsettelse av innsen-
dingen tas opp med SSB.

Eventuelle opplysninger som kan lette revisjonen av
skjemaet, bes fort i merknadsrubrikken i skjemaet.

Rettl. RA-0081 	 10.87.8000

MERKNADER TIL ENKELTE SPORSMAL PA SKJEMAET

Skjemaets forside

Gjennomsnittli antall  ansatte beregnes ved å divi-
aere summen av anTšTl ansatte ved utgangen av hver
måned med 12. Ansatte med arbeidsforhold av meget
kort varighet, sesonghjelp som f.eks. julehjelp, tas
ikke med. Eiere og familiemedlemmer uten fast lønn
og fast arbeidstid tas ikke med. Det samme gjelder
personer lønnet med andel av overskuddet.

Va.ktmestre og driftspersonell ved fast eiendom som
ikke direkte berører virksomheten, holdes utenfor. I
forsikringsvirksomhet skal også assurandører holdes
utenfor.

Bruttolønn skal omfatte all utbetalt lønn før fradrag
-0-7R7-91Te—r, pensjonspremier o.l. medregnet provisjon
til selgere og reisende, tantieme, bonus, gratiale,
betaling for bevegelige helgedager og 1. og 17. mai.
Lønn under sykdom og annet fravær skal tas med.
Feriepenger skal dermed tas med, men ikke den del
av feriepenger til ekstra ferieuke for arbeidstakere
som er fylt 60 år som bedriften får refundert fra
folketrygden.

Lønn for ikke arbeidet tid (postene 1 a - 1 h) skal
altså tas med under bruttolønn og skal også spesifi-
seres under de nevnte postene i skjemaet. Disse
beløpene kommer altså med to ganger.

Personalkostnader som ikke er lønn for enten arbei-
det eller ikke arbeidet tid, f.eks. arbeidsgivers
andel av premier til trygder og pensioner, skal ikke
være med under bruttolønn. Det samme gjelder
kostnader til naturalytelser som fri bolig, elektrisitet
og brensel, frie arbeidsklær, frie reiser til og fra
arbeidsstedet o.l. og kontante ytelser som erstatter
naturalytelser. Slike kostnader skal føres i de res-
pektive postene i skjemaet.

Lønn til bedriftslege, sykepleier, fysioterapeut o.1,
(post 4 a i), lOnn til ansatte som vesentlig er sys-
selsatt med vernearbeid (post 4 e), lønn til kantine-
personale (post 5 b), lønn til lærer-, skole- eller
kurspersonale (post 8 a) og lønn til ansatte under
skole- eller kurstid (post 8 b) skal tas med under
bruttolønn og skal også spesifiseres under d.3 nevnte
postene i skjemaet. Disse beløpene kommer altså også
med to ganger.

Bilgodtgjørelse for tjenestekjøring, diettpenger 0.1.
skal ikke være med i oppgaven da dette ikke regnes
som Te7sonalkostnader, men som produksjonskost-
nader.

1. Lorin for ikke arbeidet tid 

a. Den del av feriepenger for den 5. ferieuke for
arbeidstakere som er fylt 60 år som bedriften får
refundert fra folketrygden, tas ikke med.

b. Hvis bedriften har en ordning med ekstra fri-
dager for alle, eventuelt grupper av de ansatte,
oppgis lønn i disse ekstra fridager her.
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d. Arbeidsgiver skal betale full lOnn under sykdom i
inntil 2 uker (arbeidsgiverperioden) for samtlige
arbeidstakere. Utbetalt lonn i løpet av arbeids-
giverperioden tas med under dette punktet. Lorin
utover de 2 ukene tas ikke med, da dette dekkes
av folketrygden. Sykelønn ut over folketrygdens
ytelser som dekkes av bedriften, tas imidlertid
med.

e. Oppgi utbetalt lønn for den tid ansatte har hatt
kort velferdspermisjon. Dette gjelder betaling ved
permisjon på grunn av dødsfall, begravelse,
giftermål, besøk hos lege og tannlege, behandling
av fysioterapeut, sykdom i hjemmet (ikke den
egne permisjonsordningen ved barns sykdom etter
arbeidsmiljøloven, se post 1 g) , flytting, del-
takelse i idrettsarrangement, blodgivning samt
betaling for andre former for korte velferdsper-
misjoner som er praksis i bedriften.

Denne posten gjelder korte velferdspermisjoner.
Permisjon av type 1 f-lh nedenfor tas ikke
med her.

f. Den del av lønn under svangerskapspermisjon som
bedriften får refundert fra folketrygden, tas ikke
med. Farens omsorgspermisjon etter arbeidsmiljø-
loven tas med her.

g. Oppgi eventuell lønn til arbeidstakere som har
hatt permisjon etter arbeidsmiljøloven/folketrygd-
loven for tilsyn med syke barn. Eventuell del av
slik lønn som bedriften får refundert fra folke-
trygden, tas ikke med.

h. Har ansatte f.eks. full lønn under militærtjeneste,
herunder også repetisjonsøvelser, kan de oppnå
det ved at bedriften betaler differansen mellom
full lønn og det beløp den ansatte mottar fra det
offentlige. Det er bare bedriftens reelle netto
utbetalinger som skal føres opp her.

4. Helse- og vernetiltak mv.

a. (ii) Utgifter til legeundersøkelse som ikke faller
inn under en bedriftslegeordning, skal føres opp
her.

C. Her føres opp engangsstOnad og annen form for
stonad i forbindelse med ulykker som ikke er lønn
under sykdom.

d. Her fore; opp alle ekstrautgifter som bedriften
har ved at den har ansatte på attføring. Lønn til
dem som attføres skal ikke føres opp her, men
inkluderes i lønnsbeløpet på skjemaets første side.

5. MAltider, kantinevirksomhet 

Netto utgifter er brutto utgifter minus eventuell
betaling fra de ansatte. Her tas også med tilskudd
til kantiner som administreres av de ansatte, her-
under driftsutgifter for lokaler som er stilt gratis til
disposisjon. (Beløpet på post 5 b kan bli større enn
beløpet på post 5 a.)

6. Kommunikasjoner

Her føres opp alle utgifter bedriften har til trans-
port av ansatte til og/eller fra arbeidsstedet enten
bedriften betaler alle utgiftene eller den kun subsi-
dierer reisen for de ansatte. Dette gjelder også
dersom bedriften subsidierer privat bruk av bil
f.eks. gjennom bilgodtgjørelse.

7. Boliger m.m. for ansatte

Dersom ansatte har fått lån til boligformål av bedrif-
ten til lavere rente enn markedsrenten, fOres diffe-
ransen i rentebeløpet opp her. I bank- og forsik-
ringsvirksomhet settes markedsrenten lik bedriftens
rente ved ordinære boliglån.

8. Yrkesopplæring, utdannelse

a. Dersom bedriftens egne ansatte nyttes som lærere
og får instruktOr- eller lærergodtgjørelse, må
dette tas med her.

b. Gjelder lønn både under intern og ekstern opp-

12. Ansattes kjøp av bedriftens varer eller tjenester 

En tar utgangspunkt i hva varen (eller tjenesten)
har kostet bedriften (selvkost). Hvis ansatte får
kjøpt varen rimeligere enn det kostnaden tilsier,
fOres differansen opp her. Får ansatte varen gratis,
vil det altså være det som varen har kostet bedriften
som skal fores opp her.

13. Andre kontante godtgjørelser

Her føres opp eventuelle kontante godtgjørelser som
ikke er tatt med ovenfor, f.eks. premier for forslag
som består av pengebeløp, gaver som består av
pengebeløp, ferietilskudd etc. Oppgi nøyaktig hva
beløpene her gjelder.

14. Andre naturalytelser 

Her føres opp eventuelle naturalytelser som ikke er
tatt med ovenfor, f.eks. personaltilstelninger, fri
eller delvis fri bil, gaver som består av annet enn
pengebeløp (og som ikke er bedriftens egne varer
eller tjenester, jf. post 12), gratis eller subsidiert
privat telefon, aviser etc. Oppgi nøyaktig hva
beløpene her gjelder.

15. Andre indirekte personalkostnader

Her føres opp eventuelle andre indirekte personal-
kostnader som ikke naturlig faller inn under noen av
postene foran, f.eks. differansen i rentebeløpet
dersom ansatte av bedriften har fått lån til andre
formål enn bolig og til lavere rente enn markeds-
renten for 1988, bedriftsavis etc. Oppgi nøyaktig
hva beløpene her gjelder.
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Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. juli 1989.
Emneinndelt oversikt

Publications issued by the Central Bureau of Statistics since .1 July 1989.
Survey arranged by subject matter

0. Generelle emner General subject	 2. Sosiodemografiske emner Sociode-
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matters

Standard for handelsområder Etter kom-
muneinndelingen pr. 1. januar 1989.
1989-39s. (SNS; 3) 35 kr
ISBN 82-537-2806-9

Statistisk årbok 1989 Statistical Yearbook of
Norway. 1989-496s. (NOS B; 835) 75 kr
ISBN 82-537-2780-1

Statistisk årbok 1990 Statistical Yearbook of
Norway. 1990-491s. (NOS B; 921) 80 kr
ISBN 82-537-2946-4

1. Naturressurser og naturmiljø Na-
tural resources and environment

10. Ressurs- og miljøregnskap Resource and
environment accounts

Naturressurser og miljø 1989 Energi, fisk,
skog, jordbruk, luft, ressursregnskap og
analyser. 1990-136s. (RAPP; 90/1) 75 kr
ISBN 82-537-2918-9

Natural Resources and the Environment 1989
Energy, Fish, Forests, Agriculture, Air
Resource Accounts and Analyses. 1990-144s.
(RAPP; 90/1A) 75 kr ISBN 82-537-2931-6

12. Energi Energy

Energisubstitusjon i treforedlingssektoren/
Torstein Bye og Tor Arnt Johansen.
1990-40s. (RAPP; 89/22) 60 kr
ISBN 82-537-2873-5

19. Andre ressurs- og miljøemner Other
subject matters related to resources and
environment

Utbyggingsregnskap Dokumentasjon av
metode og resultater fra prøveregnskap 1986
og 1987/Øystein Engebretsen. 1989-58s.
(RAPP; 89/6) 70 kr ISBN 82-537-2724-0

mographic subject matters

20. Generelle sosiodemografiske emner Gene-
ral sociodemographic subject matters

Sosialt utsyn 1989 Social Survey 1989-230s.
(SOS; 70) 125 kr ISBN 82-537-2776-3

21. Befolkning Population

Befolkningsstatistikk 1989 Hefte II Folke-
mengd 1. januar Population Statistics Volu-
me II Population 1 January. 1989-148s.
(NOS B; 853) 55 kr ISBN 82-537-2815-8

Befolkningsstatistikk 1989 Hefte III
Oversikt Population Statistics Volume III
Survey. 1990-138s. (NOS B; 875) 55 kr
ISBN 82-537-2855-7

Befolkningsstatistikk 1990 Hefte I
Endringstal for kommunar 1988-1990
Population Statistics 1990 Volume I
Population Changes in Municipalities.
1990-57s. (NOS B; 904) 45 kr
ISBN 82-537-2920-0

Flytting og arbeidsmarked i fylkene
1972-1986/Lasse Sigbjørn Stambøl.
1990-111s. (RAPP; 90/10) 75 kr
ISBN 82-537-2935-9

Fruktbarhet og dødelighet i Norge 1771-1987.
1989-44s. (RAPP; 89/17)
60 kr ISBN 82-537-2840-9

Husholdningsstørrelse og -sammensetning
1960, 1970 og 1980 Noen utvalgte
alderstrinn/Bjørg Moen. 1989-50s.
(RAPP; 89/15) 60 kr ISBN 82-537-2847-6
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International Migration to Norway, 1988
Report for the Continuous Reporting System
of Migration of OECD (SOPEMI)
Internasjonal flytting til Norge En rapport til
OECDs Continuous Reporting System of
Migration (SOPEMPILars Østby. 1990-66s.
(RAPP; 90/8) 70 kr ISBN 82-537-2928-6

Who has a Third Child in Contemporary
Norway? A Register-Based Examination of
Socio-demographic Determinants/Øystein
Kravdal. 1990-100s. (RAPP; 90/6) 75 kr
ISBN 82-537-2919-7

22. Helseforhold og helsetjeneste Health
conditions and health services

Dødsårsaker 1988 Hovedtabeller Causes of
Death Main Tables. 1990-172s.
(NOS B; 887) 65 kr ISBN 82-537-2878-6

Helseinstitusjoner 1988 Health Institutions.
1990-97s. (NOS B; 877) 45 kr
ISBN 82-537-2858-1

Helsetilstanden i Norge Status og
utviklingstrekk. 1990-95s. (RAPP; 90/7)
70 kr ISBN 82-537-2924-3

Helsestatistikk 1988 Health Statistics.
1990-109s. (NOS B; 918) 55 kr
ISBN 82-537-2940-5

Kommunehelsetjenesten Årsstatistikk for
1988. 1990-83s. (RAPP; 89121) 70 kr
ISBN 82-537-2870-0

Utsyn over helsetjenesten Endringer i
ressursbruk og aktivitet/Anders Barstad og
Arne S. Andersen. 1990-113s. (RAPP; 90/5)
75 kr ISBN 82-537-2914-6

23. Utdanning og skolevesen Education and
educational institutions

Standard for utdanningsgruppering i offentlig
norsk statistikk Revidert 1989 Norwegian
Standard Classification of Education Revised
1989. 1989-161s. (SNS; 7) 60 kr
ISBN 82-537-2793-3

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. septem-
ber 1989 Educational Statistics Primary
and Lower Secondary Schools. 1990-90s.
(NOS B; 909) 45 kr ISBN 82-537-2927-8

Utdanningsstatistikk Universiteter og hOg-
skoler 1. oktober 1987 Educational Statistics
Universities and Colleges. 1989-144s. (NOS
B; 868) 55 kr ISBN 82-537-2838-7

Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1.
oktober 1987 Educational Statistics Upper
Secondary Schools. 1989-148s.
(NOS B; 861) 60 kr ISBN 82-537-2829-8

Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1.
oktober 1988 Educational Statistics Upper
Secondary Schools. 1990-125s.
(NOS B; 912) 55 kr ISBN 82-537-2933-2

24. Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie
og fritid Culture, time use, holidays and
leisure

Kulturstatistikk 1988 Cultural Statistics.
1989-177s. (NOS B; 871) 60 kr
ISBN 82-537-2846-8

Undersøkelse om bruk av folkebibliotek 1988.
1989-83s. (RAPP; 89/18) 60 kr
ISBN 82-537-2832-8

25. Sosiale forhold og sosialvesen Social
conditions and social services

Barnehager og fritidshjem 1988 Kinder-
gartens and Leisure Time Centres. 1989-66s.
(NOS B; 854) 45 kr ISBN 82-537-2817-4

De eldres inntekter Nivå og ulikhet Income
of Aged People Level and Inequality.
1989-156s. (RAPP; 89/12) 95 kr
ISBN 82-537-2785-2

Sosialstatistikk 1987 Social Statistics.
1989-121s. (NOS B; 848) 55 kr
ISBN 82-537-2804-2

Sosialstatistikk 1988 Social Statistics.
1990-126s. (NOS B; 900) 55 kr
ISBN 82-537-2917-0

26. Rettsforhold og rettsvesen The law and
legal institutions

Kriminalstatistikk 1987 Criminal Statistics
1989-128s. (NOS B; 864) 55 kr
ISBN 82-537-2834-4

Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket
Reaksjoner Fengslinger 1988 Criminal
Statistics Crimes Investigated Sanctions
Imprisonments. 1990-129s. (NOS B; 886)
55 kr ISBN 82-537-2877-8

Sivilrettsstatistikk 1988 Civil Judicial
Statistics. 1990-46s. (NOS B; 881) 35 kr
ISBN 82-537-2866-2
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3. Sosiookonomiske emner
Socioeconomic subject matters

30. Generelle sosiookonomiske emner General
socioeconomic subject matters

Ensliges inntekt og forbruk. 1989-107s.
(RAPP; 89/14) 75 kr ISBN 82-537-2796-8

32. Arbeidskraft Labour

Arbeidsmarkedstatistikk 1987-1988 Labour
Market Statistics. 1989-186s. (NOS B; 843)
60 kr ISBN 82-537-2819-0

Arbeidstilbudet i MODAG En analyse av
utviklingen i yrkesdeltakingen for ulike
sosiodemografiske grupper/Kjersti-Gro
Lindquist, Liv Sannes og Nils Martin Stølen.
1990-178s. (RAPP; 90/4) 85 kr
ISBN 82-537-2911-1

Normalisering av deltidsarbeidet En analyse
av endring i kvinners yrkesaktivitet og
arbeidstid i 80-årene Normalization of
Part-Time Work A Study of Women's
Employment and Working Time Patterns in
the 1980s. 1989-127s. (SOS; 71) 75 kr
ISBN 82-537-2779-8

33. Lonn Wages and salaries

Lønninger og inntekter 1986 Wages,
Salaries and Income. 1989-96s.
(NOS B; 838) 55 kr ISBN 82-537-2786-0

Lønnsstatistikk 1988 Wage Statistics.
1989-108s. (NOS B; 852) 55 kr
ISBN 82-537-2812-3

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet
1. september 1989 Wage Statistics for Bank
Employees. 1990-46s. (NOS B; 888) 35 kr
ISBN 82-537-2881-6

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig
tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1.
september 1989 Wage Statistics for
Employees in Business Services and in
Business, Professional and Labour
Associations. 1990-79s. (NOS B; 889)45 kr
ISBN 82-537-2882-4

Lønnsstatistikk for ansatte i
forsikringsvirksomhet 1. september 1989
Wage Statistics for Employees in Insurance
Activity. 1990-50s. (NOS B; 894) 35 kr
ISBN 82-537-2904-9

Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og
sosial omsorg 1. oktober 1988 Wage
Statistics of Employees in Health Services and
Social Welfare. 1989-121s.
(NOS B; 858) 55 kr ISBN 82-537-2825-5

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og
restaurantdrift oktober 1989 Wage Statistics
for Employees in Hotels and Restaurants.
1990-49s. (NOS B; 911) 45 kr
ISBN 82-537-2930-8

Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1.
oktober 1988 Wage Statistics for Employees
in Publicly Maintained Schools. 1989-50s.
(NOS B; 846) 35 kr ISBN 82-537-2801-8

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1.
september 1989 Wage Statistics for
Employees in Wholesale and Retail Trade.
1990-135s. (NOS B; 907) 55 kr
ISBN 82-537-2923-5

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift
og industri 3. kvartal 1989 Wage Statistics
for Workers in Mining and Manufacturing.
1990-44s. (NOS B; 903) 35 kr
ISBN 82-537-2916-2

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere
pr. 1. oktober 1988 Wage Statistics for
Local Government Employees. 1989-88s.
(NOS B; 855) 45 kr ISBN 82-537-2818-2

Lønnsstatistikk for statens embets- og
tjenestemenn 1. oktober 1989 Wage Statistics
for Central Government Employees. 1990-
90s. (NOS B; 913) 45 kr
ISBN 82-537-2934-0

34. Personlig inntekt og formue Personal
income and property

Individ, arbeid og inntekt En
fordelingsanalyse Individuals, Jobs and
Earnings A Study of Distribution.
1989-198s. (SOS; 72) 85 kr
ISBN 82-537-2850-6

Inntekts- og formuesstatistikk 1986 Income
and Property Statistics. 1990-204s.
(NOS B; 867) 65 kr ISBN 82-537-2837-9

Inntekts- og formuesstatistikk 1987 Income
and Property Statistics. 1990-203s.
(NOS B; 882) 65 kr ISBN 82-537-2871-9
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Skattestatistikk 1987 Oversikt over
skattelikningen Tax Statistics Survey of Tax
Assessment. 1989-146s. (NOS B; 865) 60 kr
ISBN 82-537-2835-2

4. NæringsOkonomiske emner
Industrial subject matters

40. Generelle næringsøkonomiske emner
General industrial subject matters

Regnskapsstatistikk 1987 Industri og
varehandel Statistics of Accounts
Manufacturing, Wholesale and Retail Trade.
1990-148s. (NOS B; 873) 60 kr
ISBN 82-537-2851-4

Regnskapsstatistikk 1988 Industri og
varehandel Statistics of Acocunts
Manufacturing, Wholesale and Retail Trade.
1990-146s. (NOS B; 924) 60 kr
ISBN 82-537-2949-9

41. Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
Agriculture, forestry, hunting, fishing,
sealing and whaling

Fiske og oppdrett av laks mv. 1987 Fishing
and Rearing of Salmon etc. 1989-113s.
(NOS B; 840) 55 kr ISBN 82-537-2788-7

Fiske og oppdrett av laks mv. 1988 Fishing
and Rearing of Salmon etc. 1990-110s.
(NOS B; 906) 55 kr ISBN 82-537-2922-7

Fiskeristatistikk 1987 Fishery Statistics.
1989-141s. (NOS B; 869) 55 kr
ISBN 82-537-2841-7

Jaktstatistikk 1988 Hunting Statistics.
1989-58s. (NOS B; 862) 45 kr
ISBN 82-537-2830-1

Jordbruksstatistikk 1988 Agricultural
Statistics. 1990-153s. (NOS B; 884) 55 kr
ISBN 82-537-2869-7

Skogavvirlcning til salg og industriell
produksjon 1987/88 Roundwood Cut for
Sale and Industrial Production. 1989-59s.
(NOS B; 844) 45 kr ISBN 82-537-2794-1

Skogavvirkning til salg og industriell
produksjon 1988/89 Roundwood Cut for
Sale and Industrial Production. 1990-56s.
(NOS B; 915) 45 kr ISBN 82-537-2937-5

Skogstatistikk 1988 Forestry Statistics.
1990-119s. (NOS B; 898) 55 kr
ISBN 82-537-2907-3

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen
1983-1986. 1989-38s. (RAPP; 89/13) 60 kr
ISBN 82-537-2783-6

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen
1984-1987. 1990-38s. (RAPP; 90/11) 60 kr
ISBN 82-537-2944-8

Veterinærstatistikk 1988 Veterinary
Statistics. 1990-84s. (NOS B; 880) 45 kr
ISBN 82-537-2865-4

42. Oljeutvinning, bergverk, industri og
kraftforsyning Oil extraction, mining and
quarrying, manufacturing, electricity and gas
supply

Elektrisitetsstatistikk 1988 Electricity
Statistics 1990-93s. (NOS B; 908) 45 kr
ISBN 82-537-2925-1

Energistatistikk 1988 Energy Statistics.
1989-90s. (NOS B; 863) 45 kr ISBN
82-537-2833-6

Industristatistikk 1987 Hefte I Næringstall
Manufacturing Statistics Volume I Industrial
Figures. 1989-173s. (NOS B; 836) 60 kr
ISBN 82-537-2782-8

Industristatistikk 1987 Hefte II Varetall
Manufacturing Statistics Volume II
Commodity Figures. 1990-186s.
(NOS B; 876) 60 kr ISBN 82-537-2856-5

Industristatistikk 1988 Hefte I Næringstall
Manufacturing Statistics Volume I Industrial
Figures. 1990-160s. (NOS B; 914) 60 kr
ISBN 82-537-2936-7

Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1989
Statistikk og analyse Oil and Gas Activity
Statistics and Analysis. 1989-69s.
(NOS B; 850) 55 kr ISBN 82-537-2808-5

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1989
Statistikk og analyse Oil and Gas Activity
Statistics and Analysis. 1989-70s.
(NOS B; 870) 50 Icr ISBN 82-537-2843-3

Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1989
Statistikk og analyse Oil and Gas Activity
Statistics and Analysis. 1990-76s.
(NOS B; 891) 50 kr ISBN 82-537-2889-1

Olje- og gassvirksomhet 1. og 2. kvartal 1990
Statistikk og analyse Oil and Gas Activity
Statistics and Analysis. 1990-145s.
(NOS B; 928) 60kr ISBN 82-537-2962-6
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43. Bygge- og anleggsvirksomhet Building and
	

45. Varehandel Internal trade
construction

Byggearealstatistikk 1989 Building Statistics.
1990-74s. (NOS B; 902) 45 kr
ISBN 82-537-2915-4

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1989 Building
Statistics. 1989-55s. (NOS B; 859) 50 kr
ISBN 82-537-2826-3

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1989 Building
Statistics. 1989-55s.
(NOS B; 874) 50 kr ISBN 82-537-2854-9

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1989 Building
Statistics. 1990-55s.
(NOS B; 893) 50 kr ISBN 82-537-2891-3

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1990 Building
Statistics. 1990-55s.
(NOS B; 917) 50 kr ISBN 82-537-2939-1

Rehabilitering av bygninger 1986/Arild
Thomassen. 1989-41s. (RAPP; 89/10)
70 kr ISBN 82-537-2791-7

44. Utenrikshandel External trade

Commodity List Edition in English of
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen
1990 Supplement to Monthly Bulletin of
External Trade 1990 and External Trade
1990 Volume I. 1990-135s. (NOS B; 883)
ISBN 82-537-2868-9

Internasjonal standard for varegruppering i
statistikken over utenrikshandelen
(SITC-Rev.3). 1989-96s. (SNS; 9) 55 kr
ISBN 82-537-2741-0

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen
1990 Tillegg til Månedsstatistikk over
utenrikshandelen 1990 og Utenrikshandel
1990 Hefte I. 1990-177s. (NOS B; 882)
ISBN 82-537-2867-0

Utenrikshandel 1988 Hefte I External Trade
Volume I. 1989-368s. (NOS B; 849) 95 kr
ISBN 82-537-2807-7

Utenrikshandel 1988 Hefte II External
Trade Volume II. 1990-377s. (NOS B; 872)
95 kr ISBN 82-537-2849-2

Utenrikshandel 1989 External Trade. 1990-
357s. (NOS B; 916) 95 kr
ISBN 82-537-2938-3

Varehandelsstatistikk 1987 Wholesale and
Retail Trade Statistics. 1989-82s.
(NOS B; 857) 45 kr ISBN 82-537-2823-9

46. Samferdsel og reiseliv Transport,
communication and tourism

Reiselivsstatistikk 1988 Statistics on Travel.
1990-127s. (NOS B; 866) 55 kr
ISBN 82-537-2836-0

Samferdselsstatistikk 1988 Transport and
Communication Statistics. 1990-190s.
(NOS B; 879) 60 kr ISBN 82-537-2861-1

Sjøfart 1988 Maritime Statistics. 1989-145s.
(NOS B; 856) 55 kr ISBN 82-537-2822-0

Veitrafikkulykker 1988 Road Traffic
Accidents. 1989-145s. (NOS B; 851)
55 kr ISBN 82-537-2811-5

47. Tjenesteyting Services

Arkitektvirksomhet og byggeteknisk
konsulentvirksomhet 1988 Architectural and
other Technical Services Connected with
Construction. 1990-46s. (NOS B; 895)
35 kr ISBN 82-537-2905-7

Bilverkstader mv. 1988 Reparasjon av
kjørety, hushaldningsapparat og varer for
personleg bruk Car Repair Shops etc.
Repair of Vehicles, Household Apparates and
Commodities for Personal Use. 1990-43s.
(NOS B; 899) 35 kr ISBN 82-537-2908-1

Tjenesteyting 1988 Eiendomsdrift ellers,
forretningsmessig tjenesteyting, utleie av
maskiner og utstyr, renovasjon og reingjøring,
vaskeri- og renserivirksomhet Services 1988
Other Real Services, Business Services,
Machinery and Equipment Rental and
Leasing, Sanitary and Similar Services,
Laundries, Laundry Services and Cleaning
and Dyeing Plants. 1990-77s. (NOS B; 896)
45 kr ISBN 82-537-2903-0
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5. Samfunnsøkonomiske emner
General economic subject matters

50. Nasjonalregnskap og andre generelle
samfunnsøkonomiske emner National
accounts and other general economic subject
matters

Fylkesfordelt nasjonalregnskapsstatistikk 1986
National Accounts Statistics by County.
1990-255s. (NOS B; 920) 70 kr
ISBN 82-537-2945-6

Informasjon om nasjonalregnskapet
Dokumentasjonsnotater, publikasjoner og
andre viktige referanser/Erling Joar Fløttum.
1990-41s. (RAPP; 90/9) 60 kr
ISBN 82-537-2932-4

Kontoplanen i nasjonalregnskapet Ajourført
mai 1989 Accounting System of theNational
Accounts Updated May 1989. 1989-95s.
(SNS; 1) 45 kr ISBN 82-537-2792-5

Nasjonalregnskapsstatistikk 1987 National
Accounts Statistics. 1990-412s.
(NOS B; 878) 150 kr ISBN 82-537-2860-3

51. Offentlig forvaltning Public administration

Aktuelle skattetall 1989 Current Tax Data.
1989-44s. (RAPP; 89/19) 60 kr ISBN
82-537-2844-1

De offentlige sektorers finanser 1983-1988
Public Sector Finances. 1989-125s.
(NOS B; 860) 60 kr ISBN 82-537-2827-1

Skatter og overføringer til private Historisk
oversikt over satser mv. Årene 1975-1989.
1989-63s. (RAPP; 89/16) 45 kr
ISBN 82-537-2813-1

Strukturtall for kommunenes økonomi 1988
Structural Data from the Municipal Accounts.
1990-162s. (NOS B; 890) 60 kr
ISBN 82-537-2883-2

52. Finansinstitusjoner, penger og kreditt
Financial institutions, money and credit

Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld
overfor utlandet 1986 og 1987 Credit Market
Statistics Foreign Assets and Liabilities.
1989-94s. (NOS B; 842) 45 kr
ISBN 82-537-2798-4

Kredittrnarkedstatistikk Fordringer og gjeld
overfor utlandet 1987 og 1988 Credit
Market Statistics Foreign Assets and
Liabilities. 1990-94s. (NOS B; 905) 45 kr
ISBN 82-537-2921-9

Kredittmarkedstatistikk Lån, obligasjoner,
aksjer mv. 1987 Credit Market Statistics
Loans, Bonds, Shares etc. 1989-100s.
NOS B; 845) 45 kr ISBN 82-537-2799-2

Kredittmarkedstatistikk Lån, obligasjoner,
aksjer mv. 1988 Credit Market Statistics
Loans, Bonds, Shares etc. 1990-100s.
NOS B; 897) 45 kr ISBN 82-537-2906-5

59. Andre samfunnsøkonomiske emner Other
general economic subject matters

Nasjonale og regionale virkninger av ulike
utviklingslinjer i norsk jordbruk/
Ådne Cappelen, Stein Inge Hove og Tor
Skoglund. 1990-88s. (RAPP 90/3) 45 kr
ISBN 82-537-2890-5

Region-2 En modell for regionaløkonomisk
analyse/Knut O. Sørensen og Jøran Toresen.
1990-76s. (RAPP; 90/2) 70 kr
ISBN 82-537-2880-8

Struktur og egenskaper ved en MSG-modell
med Armingtonrelasjoner/Erling Holmøy og
Tor Jakob Klette. 1990-99s. (RAPP; 89/23)
70 kr ISBN 82-537-2872-7

Vitskapsfilosofi og økonomisk teori
Philosophy of Science and Economic
Theory/Kjell Arne Brekke og Asbjørn
Torvanger. 1990-315s. (SOS; 73) 115 kr
ISBN 82-537-2857-3

6. Samfunnsorganisatoriske emner
Subject matters related to social
organisation

62. Politiske emner Politics

Stortingsvalget 1989 Storting Election.
1990-154s. (NOS B; 910) 55 kr
ISBN 82-537-2929-4

69. Andre samfunnsorganisatoriske emner
Other subject matters related to social
organisation

Statistisk sentralbyrå Hovedtrekk i
arbeidsprogrammet for 1989. 1989-53s.
(RAPP; 89/5) 60 kr ISBN 82-537-2720-8



Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS)
Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS)

43

Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet. Ajourført
mai 1989 Accounting System of the
National Accounts. Updated May 1989.
1989-95s. 45 kr ISBN 82-537-2792-5

" 2 Standard for næringsgruppering Standard
Industrial Classification. 1983-49s. 35 kr
ISBN 82-537-1891-8

3 Standard for handelsområder Etter
kommuneinndelingen pr. 1. januar 1989.
1989-39s. 35 kr ISBN 82-537-2806-9

" 4 Standard for kommuneklassifisering
Standard Classification of Municipalities.
1985-46s. 20 kr ISBN 82-537-2212-5

" 5 Standard for inndeling etter sosioøkonomisk
status Standard Classification of
Socioeconomic Status. 1984-32s. 12 kr
ISBN 82-537-2073-4

Nr. 6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og
dødsårsaker Norsk utgave av International
Classification of Diseases, ninth Revision
(ICD-9).
Systematisk del. Revidert 1990. 1990-310s.
100 kr ISBN 82-537-2966-9
Stikkordregister 1986-153s. 35 kr
ISBN 82-537-2350-4

" 7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig
norsk statistikk Revidert 1989 Norwegian
Standard Classification of Education
Revised 1989. 1989-161s.
60 kr ISBN 82-537-2793-3

" 9 Internasjonal standard for varegruppering i
statistikken over utenrikshandelen
(SITC-Rev.3). 1989-96s.
55 kr ISBN 82-537-2741-0



Pris kr 35,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

ISBN 82-537-2947-2
ISSN 0802-9873
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