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Forord 
 
 
 
 
Dette dokumentasjonsnotatet skal gi en oversikt over produksjonssystemet i faktaarkproduksjonen for 
FylkesKOSTRA-utdanning, 2001-publiseringen. De som har medvirket er Jonny Einarsen, Terje 
Krokstad, Berit Holtet, Torill Vangen og Gunnlaug Daugstad (red). Andre som har bidratt er Camilla 
Strand, Anne Britt Svinnset, Per Henrik Johansen, Trygve Falck og Kåre Gunnar Nesheim. 
 
KOSTRAs hjemmeside på internett inneholder for øvrig all informasjon til allmennheten og alle som 
er involvert i rapporteringen og KOSTRA-prosjektet. På http://kostra.dep.no finnes informasjonen om 
rapporteringen og KOSTRA fra kommunal- og regionaldepartementet. Siden har også peker til 
Statistisk sentralbyrås sine KOSTRA-sider. 
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1 Innledning 
KOSTRA-prosjekt (Kommune-Stat-Rapportering) som FylkesKOSTRA-utdanning er en del av, ble 
igangsatt i 1994 som en direkte oppfølging av Stortingsmelding nr 23 (1992-93) "Om forholdet 
mellom staten og kommunene". I Stortingsmeldingen og i flere andre rapporter ble det påpekt at 
rapporteringsordningene mellom staten og kommunene var for mangelfull til å kunne gi grunnlag for 
god statistikk om forholdet mellom ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommunal sektor. Dette 
skyldes for det første mangler ved rapporteringsordningenes innhold og for det andre mangler ved 
rutinene for rapportering. 
 
Når det gjaldt rapporteringsordningenes innhold ble det påpekt at kommunene førte utgifter og 
inntekter til samme formål på en lite ensartet måte, ved at utgifter til samme tjenestetype ble ført på 
ulike formål og ulike kapitler i regnskapet. I tillegg var ikke rapporteringsordningene for regnskap og 
tjenesteproduksjon samordnet. Dette gjorde det svært vanskelig å lage sammenlignbar statistikk om 
forholdet mellom tjenesteproduksjon og ressursbruk i kommunal sektor.   
 
Når det gjaldt selve rapporteringsrutinene påpekte mange kommuner at de var for ressurskrevende. 
Anslagsvis 720 årsverk eller 300 millioner kroner ble hvert år brukt på kommunenes rapportering til 
staten. I tillegg var rapporteringsrutinene lite samordnet. Dette gjorde det vanskelig å lage aktuell og 
pålitelig styringsinformasjon i form av bla. statistikk.         
 
På grunnlag av disse manglene ved rapporteringssystemet mellom kommunene og staten etablerte   
Kommunal- og arbeidsdepartementet i 1994 KOSTRA-prosjektet. For å etablere et 
rapporteringssystem med et mer enhetlig og sammenlignbart innhold ble kommunenes 
eksternregnskap gruppert på en standardisert måte etter regnskapsfunksjoner i stedet for 
regnskapsformål. Regnskapsfunksjoner uttrykker hvilke typer behov (funksjoner) fylkeskommunen 
skal dekke overfor bestemte målgrupper. Inndelingen av kommunenes eksternregnskapet etter 
funksjoner i stedet for formål vil forbedre koblingen til tjenestetall ved at utgifter på 
regnskapsfunksjoner må føres på samme måte i alle kommuner (jf. Kommunal- og 
regionaldepartementets (KRD) forsøksforskrift), de er mer tilpasset tjenesteproduksjonens målgrupper 
og er mer detaljerte. Dette vil gi grunnlag for langt mer omfattende, sammenlignbar og pålitelig 
statistikk om forholdet mellom ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommunal sektor.  
 
Selve systemet for rapportering er effektivisert ved at all regnskaps- og tjenesterapportering på sikt 
skal foregå elektroniske via skjema eller administrative registre. I tillegg skal dobbeltrapportering 
unngås bla. ved at alle eksisterende rapporteringsordninger skal gjennomgås og ved at eventuelle nye 
rapporteringsordninger må godkjennes av Samordningsrådet. Det Regjeringsoppnevnte 
Samordningrådet er det høyeste organet i KOSTRA. 
 
 
Etableringen av FylkesKOSTRA-utdanning 
FylkesKOSTRA-utdanning er den del av KOSTRA-prosjektet som omhandler fylkeskommunenes 
rapporteringsordninger innen utdanningssektoren. Våren 1996 utarbeidet en arbeidsgruppe ledet av 
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) forslag til funksjonskontoplan og forslag til 
innhold i pilotprosjektet for FylkesKOSTRA-utdanning.  
 
Pilotprosjektet for FylkesKOSTRA-utdanning ble etablert i august 1997 med SSB som prosjektleder 
og Sør-Trøndelag fylkeskommune som pilotfylke. Prosjektet ble i 1999 utvidet til å omfatte 
fylkeskommunene Buskerud, Oppland, Nordland og Finnmark. For 2000 rapporteringen ble prosjektet 
ytterligere utvidet med Hedmark og Møre og Romsdal. Fra og med rapporteringsåret 2001 vil alle 
fylkene rapportere inn gjennom KOSTRA, og KOSTRA vil etter 1. juli 2001 gå over fra å være 
prosjekt til drift. For 1998 var prosjektet basert på tertialvis regnskapsrapportering, mens det fra 1999 



 4

er basert på årsrapportering. På tjenestesiden er FylkesKOSTRA-utdanning utelukkende basert på 
rapportering via de administrative registrene VIGO-opplæring (tidligere LINDA) og Søk og finn 
arbeidsmarkedsopplæring (SOFAMO), mens personellrapporteringen er basert på registrene Sentralt 
tjenestemannsregister for skoleverket (STS). Statistisk sentralbyrå har fra og med 2001 overtatt STS. 
Ved de første rapporteringene mottok man også personellrapportering fra Videregående skoles 
informasjonssystem (VSI), som nå er nedlagt.     
 
Den overordnede målsetting for FylkesKOSTRA-utdanning er å utvikle sammenlignbar, aktuell, 
pålitelig, relevant og brukervennlig statistikk om forholdet mellom ressursbruk og tjenesteproduksjon 
innen utdanningssektoren i fylkeskommunene. Det skal publiseres statistikk om fylkeskommunenes  
1) prioriteringer og ressursbruk, 2) dekningsgrader og 3) produktivitet og kvalitet.  
 

Faktaark-presentasjonen 
Det internettbaserte faktaarket er den publiseringsformen man har valgt i KOSTRA.  Faktaarket ligger 
på adressen http://www.ssb.no/emner/00/00/20/kostra/. Man kan også gå til faktaarkene fra 
http://kostra.no. I faktaarket presenteres aggregerte regnskaps- og  tjenestetall på tre nivå. Den tredelte 
tilbakeføringen skal ivareta ulike behov hos ulike brukergrupper. Utvalgte og aggregerte nøkkeltall er 
beregnet for administrative og politiske ledere samt andre interesserte som trenger oversikt og 
hovedtall over området. Detaljerte nøkkeltall er i hovedsak beregnet på sektoransvarlige og 
saksbehandlere i stat og kommune/fylkeskommune samt andre spesielt interesserte som ønsker å gå 
dypere inn i ett eller flere områder av den fylkeskommunale sektor. Grunnlagsdata er beregnet på 
brukere som kan gjennomføre egne analyser. 
 
Den tredelte tilbakeføringen av data til brukerne innebærer følgende inndeling: 
 
• Nivå 1 - Utvalgte og aggregerte nøkkeltall Dette nivået omfatter noen få utvalgte overordnede 

nøkkeltall for de viktigste sektorene i fylkeskommunene. Nivå 1 presenterer utvalgt statistikk for 
følgende temaområder: 1. Finansielle nøkkeltall, 2. Videregående opplæring, 3. 
Fylkeshelsetjenesten,  4. Sosialtiltak, familie- og barnevern, 5. Kultur, natur og nærmiljø, 6. 
Samferdsel og næring, 7. Behovsindikatorer med bla. levekårsindeks, befolkningsstatistikk, 
befolkningsframskrivninger og diverse bakgrunnsvariabler. I kapittel 3 og 4 gis det en oversikt over 
faktarkadministrasjonen og mellomregningene som eksisterer i nivå 1 per juli 2001.  

 
• Nivå 2 - Detaljerte nøkkeltall Nivå 2 omfatter mer utdypende og detaljert KOSTRA-statistikk 

innen de ulike sektorer, og vil tilsvare utdypningsdelen i faktaarket for FylkesKOSTRA-utdanning. 
I kapittel 5 og 6 gis det en oversikt over faktaarkadministrasjonen og mellomregingene som 
eksisterer i nivå 2 per juli 2001. 

 
• Nivå 3 - Grunnlagsdata Nivå 3 omfatter svært detaljert statistikk i en database av typen 

"datavarehus" og er en PC-Axis basert løsning. Her kan eksterne brukere selv lage de tabeller de 
ønsker basert på mellomregningene (se kapittel 3). Brukerfleksibilteten vil være meget høy i nivå 3, 
men brukerterskelen vil være høyere enn for nivå 1 og 2. FylkesKOSTRA-utdanning fikk publisert 
tall på nivå 3 til 15.03 publiseringen i 2001.   

 
Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall på nivå 1 og 2 som viser 
fylkeskommunenes:  
• Prioriteringer - viser relative utgifter til ulike formål (se figur 1) 
• Dekningsgrader - viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet  
• Produktivitet/enhetskostnader - viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen  
• Utdypende tjenesteindikatorer - viser nøkkeltall som supplerer indikatorer presentert under 

prioritering, dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader, men som ikke kan plasseres under 
disse overskriftene  
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På grunn av det etter hvert store omfanget ble det besluttet å dele inn fylkeskommunene i grupper ved 
faktaark-presentasjonen. For presentasjonsformål er de sju fylkeskommunene som rapporterte etter 
KOSTRA-opplegget for år 2 000 inndelt i tre områder:  
Sør - Norge: Hedmark, Oppland og Buskerud 
Midt - Norge: Møre- og Romsdal og Sør-Trøndelag 
Nord - Norge: Nordland og Finnmark (se figur 1) 
 

Figur 1 Utsnitt av faktaark nivå 1 
 

  Oppland      Oppland     Hedmark     
Nord-
Norge     

Møre og 
Romsdal    

Rapporteringsår 1999       2000      2000      2000      2000     
Prioritering 
Netto driftsutgifter 
per innbygger    

3 281 3 374 3 613 3 992 3 523

Netto driftsutgifter 
per innbygger 16-
18 år   
 

94 370 98 819 103 946 112 064 87 574

Netto driftsutgifter 
i prosent av 
samlede netto 
driftsutgifter 

  
 

.. 25,1 25,8 23,4 25,9

Brutto 
investeringsutgifter 
per innbygger   
 

.. 523 49 445 67

 
Utsnittet i figur 1 viser hvordan faktafarket  på nivå 1 for videregående opplæring ser ut på internet. I 
kolonnen under Nord-Norge gis det et snitt-tall for fylkene Nordland og Finnmark.  
 
Det er mulig å lage tidsserier for nøkkeltall for 1999 og 2000. Det ble ved 2001-publiseringen laget 
tidsserier for de nøkkeltallene som var etablert ved 2000-publiseringen. For regskapsindikatorene til 
2001-publiseringen som ble endret i mellomregningene etter global mal, ble disse etterregnet. For 
Oppland fylke er det f.eks. ikke noe tall for to av indikatorene. Dette kan også skyldes at det ikke ble 
rapportert inn noe tall fra Oppland for regnskapsåret 1999 for den aktuelle indikator.  Identifisering av 
hvilke indikatore det lages tidsserier på, forklares teknisk nærmere i kapittel 2. 
 
I-knappen gir brukeren tilgang på mer informasjon om nøkkeltallet og hvilke funksjoner disse 
inneholder.  

Publiseringsrutiner 
Foreløpige KOSTRA-tall blir publisert 15.03, mens endelige KOSTRA-tall blir publisert 15.06. 
Tjenestetallene for 15.03 vil omfattet opplysninger om elever/lærlinger i "igangværende utdanning". 
For 15.03 publiseringen regnskapstall fra fylkeskommunene har seksjon 250 vært behjelpelig, og for 
2001-publiseringen var det Anne-Britt Svinnset som laget regnskapsindikatorene. KOSTRA-tallene 
som publiseres 15.06 innholder "reviderte" tall. dvs. at vi har en andre kjøring på både regnskapstall 
og tjenestetall etter en feilsøkingsperiode. Tjenestetallene som publiseres 15.06 omfatter tall for 
elever/lærlinger som har "avsluttet utdanning", søkerdata, OT-elever, lærertimer (alle hentet fra 
Læringssenteret), læreropplysninger og private skoler. Private skoler inkluderer her AMO, 
folkehøgskoler og skoler utenom VIGO. Dette var tall per 1.10.1999. 
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Fylkeskommunene rapporterer inn regnskapstall til SSB 15.02 og ved eventuelle feil også 15.05. Det 
vil bare være en tjenesterapportering.  
 
Teknisk legges nøkkeltallene inn i faktarket ved hjelp av faktaarkadministrasjonen (se kapittel 3). 
Denne har adresse http://kostra.ssb.no/faktaark-admin/. Her legger man inn mellomregninger (som 
kommer frem i nivå 3) og nøkkeltall legges inn basert på mellomregningene. Se kapittel 3 og 4 for 
faktaarkadministrasjonen og mellomregningene på nivå 1 og kapittel 5 og 6 for nivå 2. 
 
Det blir levert filer med tjenestetall til KOSTRA-IT fra seksjon 320 (se filbeskrivelser for fil A, B, C 
og D kapittel 9). Ut fra disse filene blir det gjort aggregeringer. Aggregeringsreglene er utarbeidet med 
utgangspunkt i kravsspesifikasjonener fra 320. Aggregeringsreglene danner grunnlaget for korrekte 
aggregeringer i faktaarkadministrasjonen. Se kapittel 6 for oversikt over strenger og kapittel 7 for 
oversikt over de aggregeringene som er laget ut fra disse fire filene. Ved 15.06 publiseringen ble det 
ved 2001-publiseringen laget filer i Excel-format og levert i sdv-format med ferdig aggregerte 
nøkkeltall. Dette gjaldt filene som ble kalt fil E (skoler utenom VIGO), F (Søkere), G (Lærertimer), H 
(Elever og lærlinger avslutta) og K (Lærerdata). 
 

Mottak og bearbeiding av tjenestedata 
Utdanningstallene per 15.03 er reviderte via et omfattende system for kvalitetssikring som er utviklet i 
forbindelse med teknologiskiftet/ år 2000-problemet i 1999. I motsetning til på andre områder i 
KOSTRA vil derfor tjenestetallene for utdanning per 15.03 være reviderte.  
 
Statistisk sentralbyrå får data på disketter via VIGO-systemet i hvert fylke. Oversikt over elever som 
har avsluttet skolegang sendes fra inntakskontoret i fylket, mens lærlinger og fagprøver sendes fra 
fagopplæringskontoret i fylket. Dataene som mottas fra fagopplæringskontoret kommer opprinnelig 
fra bedriftene, ikke skolene. SSB mottar, som tidligere nevnt, også data fra andre administrative organ.  
 
Revisjonsprosessen for utdanningsdataene er delt opp i flere deler. Elever og avsluttet utdanning 
utarbeides hver for seg, og bearbeidingsprosessen for disse er igjen delt opp i flere deler. Fra høsten 
1999 gjennomføres det en maskinell mottakskontroll av utdanningsdataene. Mottakskontrollen blir 
kjørt skole for skole eller fylke for fylke. Her blir data fra den perioden det blir bedt om sjekket. 
Kontrollen omfatter en dublettkontroll som fjerner identiske linjer, og en gyldighetskontroll som 
kontrollerer at hver elevobservasjon har gyldige verdier på de ulike kjennemerkene. Kontrollen fanger 
bare opp innrapporterte data, og fanger ikke inn mangelfull rapportering. Data bli også omkodet og 
tilrettelagt slik at variablene får riktige format og gyldige verdier. SSB korrigerer kjennemerker som 
datoer, heltid/deltid osv. og legger på nye kjennemerker. Ved grovkontrollen sjekkes de prosentvise 
variasjonene i antallet elever og avsluttet utdanning mellom årets og fjorårets datamateriale, for å finne 
ut om det er mangler i årets data. Videre blir alle fødselsnummer kontrollert om de er gyldige, og 
ugyldige blir kontrollert mot BEBAS-Navnebasen for å finne korrekte fødselsnummer. 
Fødselsnummer blir også sjekket gjennom en dublettkontroll, som identifiserer personer med likt 
fødselsnummer. Gyldighetskontrollen sjekker de nye påførte variablene og korrigerer feil som kan ha 
oppstått i selve omarbeidingen av data. Innrapportering av fødselsnummer gjør at SSB også kan påføre 
kjennemerker fra andre registre som f.eks. opplysninger om bosted og innvandrerbakgrunn. I tillegg 
blir enkelte variablene kodet om, for eksempel alder ved utgangen av året. De endelige filene med 
tillagt kjennemerke går til slutt gjennom en etterkontroll, der validiteten av alle variablene blir 
sjekket. 
 

Spesifiseringsarbeidet  
SSBs ferdig bearbeidede individfiler leveres som utfil på individnivå til KOSTRA-IT. For 2000-
publiseringen ble det levert en kravsspesifikasjon for nivå 1 og nivå 2 (se vedlegg, kapittel 10). Ferdig 
revidert utfil med opplysninger om elever og lærlinger per 1.10. leveres til KOSTRA-IT til 15.03-
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publiseringen. Ut fra dette produserer KOSTRA-IT tabeller i den sentrale tilbakeføringstjener (STT) 
på fylkesnivå.  
 
Spesifiseringene ble gjort av seksjon 320, og KOSTRA-IT kunne på grunnlag av disse lage 
aggregeringer for filen på individnivå som lager ferdige tabeller i STT på fylkesnivå.   
Aggregeringsreglene danner grunnlaget for korrekte aggregeringer i faktaarkadministrasjonen (se 
teknisk om faktaarkadministrasjonen i kapittel 2). Se kapittel 7 for variabelnavn og kapittel 8 for 
oversikt over de aggregeringene som er laget ut fra de fire filene som ble levert til KOSTRA-IT til 
2000- og 2001-publiseringene . 
 
Følgende filer var datakilder:  
Fil A: Tabellfil på individnivå over elever, lærlinger og AMO-kurs per 1.10.1999 
           '$UTD/vgselev/arkiv/fylkeskostra/g1999.dat';  
 
Fil B:  Klasseordningsfil på kursnivå. Per 1.10.1999 
           '$UTD/vgselev/arkiv/klassefil/g1999.dat';   
 
Fil C:  Befolkningsfil fra situasjonsuttak i BEBAS per 1.10.1999.  
 Filen het "KUJ-200000630\sitfil-i459d9d5".  
  
Fil D:  GSI (Grunnskolenes informasjonssystem) 
 

Rapportering av regnskapstall 
Som nevnt rapporterer fylkeskommunen inn regnskapstall til SSB 15.02 og ved eventuelle feil også 
15.05. Regnskapsapporteringen foregår etter funksjoner. Gyldige funksjoner, regnskapsåret 2000 var: 
  
510 Skolelokaler, forvaltning, skyss og internater   
520 Undervisning til alle elever   
540 Drift av studieretningene      
541 Allmenne, økonomiske og administrative fag   
542 Byggfag          
543 Elektrofag   
544 Formgivningsfag   
545 Hotell- og næringsmiddelfag   
546 Helse- og sosialfag   
547 Idrettsfag   
548 Kjemi- og prosessfag   
549 Musikk, dans og drama   
550 Mekaniske fag   
551 Naturbruk   
552 Tekniske byggfag  
553 Trearbeidsfag  
554 Tekniske fagskoler  
560 Særskilt tilrettelegging og oppfølging  
570 Opplæring i arbeidslivet          
580 Voksenopplæring/ressurssentervirksomhet   
585 Folkehøgskoler                 
590 Andre undervisningsformål  
 
For rapporteringsåret 2001 kommer det til to studieretningsfunksjoner: 
555 Salg- og servicefag 
556 Media- og kommunikasjonsfag 
To funksjoner (560 og 570) endrer navn, de nye navnene er: 
560        Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring 
570        Fagopplæring i arbeidslivet 
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For rapporteringsåret 2001 utgår funksjon 580 Voksenopplæring/ressurssentervirksomhet og blir 
erstattet av: 
581 Voksenopplæring fullfinansiert av fylkeskommunen 
582 Ressurssentervirksomhet/voksenopplæring og annen oppdragvirksomhet som ikke er fullfinansiert av 
 fylkeskommunen 
Funksjon 540 Drift av studieretningene utgår og funksjon 585 Folkehøgskoler slås sammen med 590. 
 
Om artene som gjelder under alle funksjoner, se http://odin.dep.no/krd/norsk/prosjekt/kostra/016051-
990015/index-dok000-b-n-a.html. 
 

Utgiftsbegrepene som brukes i KOSTRA.  
I KOSTRA benyttes begrepene brutto driftsutgifter, korrigerte brutto driftsutgifter og netto 
driftsutgifter. 
• Brutto driftsutgifter, som skal gi et uttrykk for kommunenes samlede utgifter innefor de ulike 

funksjonene som grunnlag for beregning av produktivitetsindikatorer. 
• Netto driftsutgifter, som skal gi et uttrykk for hvordan kommunene prioriterer ved fordelingen av 

de ikke-bundne inntektene. 
 
Utgiftsbegrepene som benyttes innen KOSTRA er definert som følgende: 
 
Brutto driftsutgifter: 
 Utgiftsartene 010-480 
 + 590 Avskrivninger 
 - 690 Fordelte utgifter 
 - 790 Internsalg 
 - Sykelønnsrefusjon 
 
En slik definisjon av brutto driftsutgifter sikrer at interne overføringer opptrer som utgifter på den 
funksjonen som utgiftene blir fordelt til- altså "riktig" funksjon, mens funksjonen som har solgt 
tjenester (fordelte utgifter, 690, og inntekter fra internsalg, 790) får redusert sine utgifter tilsvarende. 
Også sykelønnsrefusjonen- art710- trekkes fra brutto driftsutgiftene, i og med at dette er refusjon for 
lønnsutgifter som ikke har kommet til nytte i kommunenes tjenesteproduksjon. 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter: 
 Utgiftsartene 010-290 
 + 590 Avskrivninger 
 - 690 Fordelte utgifter 
 - 790 Internsalg 
 - Sykelønnsrefusjon 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter gjenspeiler ressursinnsatsen som er knyttet til kommunenes egen 
tjenesteproduksjon. I og med at kjøp av tjenester fra andre er ekskludert, kan korrigerte brutto 
driftsutgifter brukes som grunnlag for å sette opp produktivitetsindikatorer. 
 
Netto driftsutgifter: 
 Utgiftsartene 010-480 
 + Avskrivninger 
 - Inntektsartene 600-890 



 9

2 Teknisk redigering i faktaarkadministrasjonen 
I dette kapittelet gis det en gjennomgang av de tekniske sidene ved faktaarkadministrasjonen. 
Kapittelet vil således være en introduksjon til de andre kapitlene. 
 
Teknisk legges nøkkeltallene inn i faktarket ved hjelp av faktaarkadministrasjonen. Denne har adresse 
http://kostra.ssb.no/faktaark-admin/. Alle som skal redigere i faktaarkadministrasjonen må gis tilgang 
med et brukernavn og passord.  
 
For å få frem en oversikt over alle opplysninger som ligger inne i faktaarkadministrasjonen, gå til [Vis 
oversikt med detaljer]. Se kapittel 3 og 5 for å se faktaarkadministrasjonen på detaljert nivå. Her 
legges nye overskrifter, mellomregninger og indikatorer ved å klikke på disse boksene der de ønskes 
plassert i fakttarkpresentasjonen: 
[Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]  
Skal en allerede etablert overskrift, indikator eller mellomregning endres, gå inn på [Endre] 
funksjonen ved de enkelte. 

Mellomregningene 
Mellomregningene legges inn i  dette skjermbildet: 
 

Figur 2 Spesifikasjon av mellomregning 
 

PID�
M3003

�

LPID� X
�

�

Tittel� Grunnlaget for omfangsberegningen, elever og lærlinger
�

Egne kommentarer 
(blir ikke publisert)�

Elever omregnet til helårsekvivalenter, lærlinger med tilskuddstype A, 
lærlinger med tilskuddstype B og verdiskap O, 
lærlinger med tilskuddstype D.

�

Forklaring til bruker�

�

Beregning 
[Veiviser] �

felt("ekst","FKU_A_FYBOKOM_ELEVER_DELPROS")
+0.5*felt("ekst", "FKU_A_RFYLK_LÆRLINGER_TILSKTYP_A")
+felt("ekst","FKU_A_RFYLK_LÆRLINGER_TILSKTYP_B_OG_O")
+felt("ekst","FKU_A_RFYLK_LÆRLINGER_TILSKTYP_D")

�

Vises på nivå3?� Ja
�

 Reset  Lagre mellomregning 
[Slett denne mellomregningen] �
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Hver mellomregning har et eget nummer eller PID-kode. Dette lages automatisk ved etablering av 
mellomregninger. LPID-koden er identifikasjon for tidsserier.  
 
Hver mellomregning gis en tittel som bør være lett gjenkjennbar og nøyaktig. Mellomregningene 
lagres automatisk i veiviseren for hvert enkelt nivå ved lagring og oppdatering. Mellomregninger for 
de enkelte nivåene og fra den globale malen (gjelder behovsprofil og regnskapstall) kan hentes inn 
gjennom veiviseren. Ved å klikke på mellomregningens tittel vil denne settes inn i beregningen. Finn-
funksjonen i veiviseren finner formelen til mellomregningen i det faktaarket den er laget. Det er 
tittelen på mellomregningene som kommer frem i nivå 3. Mellomregningene som er tilgjengelig for 
FylkesKOSTRA-utdanning i veilederen er gjengitt i kapittel 4 og 6. 
 
Det er en boks for egne kommentarer der en kan skrive inn opplysninger som er relevante for de som 
jobber med faktaarkadministrasjonen. Boksen med forklaring for brukeren er ikke benyttet på 
mellomregningene, da det ikke er lagt inn noen funksjon for dette i faktaarket. 
 
I boksen for beregning skrives aggregeringsstrengene/variabelnavnene inn. Disse legges inn med 
'felt("ekst", "FKU_A_FYBOKOM_ELEVER_DELPROS")'. Strengen identifiserer etter de 
aggregeringen som er laget etter spesifikasjonene for de individbaserte utfilene, hvilke felter som skal 
trekkes ut. Se kapittel 8 for variabelliste og kapittel 7 for aggregeringsregler.  
 
For mellomregninger som gjelder regnskap kan en beregning se slik ut:  "+ kontoklasse("0")+ 
funksjon("510..590")+ mr('faktaark_global_finans:Brutto investeringsutgifter, art')". Dette gjelder 
mellomregningen 'Brutto investeringsutgifter, videregående opplæring'. For 2001-publiseringen var 
det Anne-Britt Svinnset som laget de nye regnskapsindikatorene og mellomregningene. Nytt av året 
var at regnskapsbegrepene (her brutto investeringsutgifter) er tilgjengelig i et globalt faktaark og kan 
hentes inn gjennom veiviseren. For at grunnlagsdataene skal bli mest mulig korrekt i nivå 3 er det fra 
og med 2001-publiseringen bestemt at alle utreginger skal foregå i indikatoren.  
 
Det markeres her om mellomregningen skal vises på nivå 3 eller ikke. Mellomregningene slettes også 
gjennom dette skjermbildet. 

Indikatorene 
Indikatorene legges på lik linje med mellomregningene inn i faktaarkadministrasjonen (se figur 3). På 
lik linje som for mellomregningene er hver enkelt indikator identifisert med PID-kode. Disse er for 
eksempel F1C023, som identifiserer faktaarket, nivå og nummer på indikatoren. Disse lages 
automatisk som løpenummer. LPID-koden identifiserer også her om det skal lages tidsserie eller ikke 
på indikatoren. Ved denne indikatoren er det ikke laget tidsserie, og dette r derfor satt en x- i ruten.  
 
Tittelen er det navnet på nøkkeltallet som er vedtatt av prosjektgruppa, og er det som er synlig i det 
ferdige faktaarket. Egne kommentarer brukes som ved mellomregninger. Dette blir ikke synlig i det 
ferdige faktaarket.  
 
Forklaring for bruker blir tilgjengelig i faktaarket under i-knappen, og skrives inn i 
faktaarkadministrasjonen. Ved 2001-publiseringen ble definisjonskatalogen for videregående 
opplæring benyttet for tjenestetallene, mens informasjonen for regnskapstallene refererte til hvilke 
funksjoner som var benyttet ved utregninger av de enkelte indikatorene.  
 
Ved indikatorene er det også mulig å legge inn fotnoter. Disse vil komme inn ved hver enkelt 
indikator. Denne funksjonen har vi ikke benyttet i faktaarkene for videregående opplæring. Her har vi 
benyttet overskrift ved hjelp av [Ny overskrift] - knappen nederst på faktaarket for å få et penere 
inntrykk. 
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Figur 3 Spesifikasjon av indikator 
 

PID�
F1C02

�

LPID� x Faktaark --velg--
�

�

Tittel� Omfanget på fylkeskommunens videregående opplæring
�

Egne 
kommentarer 
(blir ikke 
publisert)�

�

Forklaring til 
bruker�

Indikatoren viser det samlede omfang på fylkeskommunenes videregående
opplæring. I følge KUF sin omfangsforskrift skal summen av antall elever 
omregnet til helårselever og lærlinger i opplæringsdelen av læretiden 
tilsvare 375 prosent av et gjennomsnittlige avgangskull fra grunnskolen. 
Årskullet beregnes ut fra gjennomsnittet av antall avgangselever fra 

�

Fotnote�
�

Beregning 
[Veiviser]  

mr('Grunnlaget for omfangsberegningen, elever og lærlinger')* 100/
mr('Gjennomsnittlig avgangskull fra grunnskolen')

�

Desimaler� 1
�

Innrykk� Nei
�

Frigiving� 15.3.
�

�

 
Indikatoren beregnes/regnes ut på grunnlag av mellomregningene.  Mellomregningene kan hentes og 
legges automatisk inn ved å klikke på tittelen på mellomregningen gjennom veiviseren (se kapittel 4 
og 6). Det er en veiviser for hvert nivå. Beregningen skrives inn som vist i figur 3. Tittelen på 
mellomregningene skrives i parentes og klammer (' '). De ulike tegnene som benyttes i utregningene 
er:  
* : multiplisering 
/ :  dividering 
- : subtrahering 
+ : addering 
Ellers benyttes ( )- parantes for å knytte sammen formler. Alle beregninger er per 2001-publiseringen 
utført i indikatoren.  
 
Det angis i skjermbildet hvor mange desimaler nøkkeltallet skal presenteres med. Prosenttall gis med 1 
desimal. Det angis også om nøkkeltallet skal publiseres 15.03, 15.06 eller "Senere". For de 
nøkkeltallene som ikke publiseres ved 15.03-publiseringen vil det komme frem tre prikker i det 
ferdige faktaarket som blir presentert på internet. 
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Andre finnesser 
Både mellomregningene og indikatorene kan testes i faktaarkadministrasjonen for de ulike fylkene (se 
figur 4). Her vil man raskt få feilmeldinger. Før testing må man lagre endringene.  
 

Figur 4 Testing av indikator og mellomregning 
 

 Test denne indikatoren for (fylks-)kommune: 0400 Hedmark
�

 
Faktaarkadministrasjonen oppdateres når man går ut av arket, f.eks.tilbake til [Vis oversikt uten 
detaljer]. Siden oppdateres også ved at man klikker på høyre museknapp og oppdatering.  
 
Man kan legge inn lenker til relevante internettsider på toppen av faktaarkadministrasjonen ved å gå 
inn på [Ny link]. Disse vil komme frem nederst i faktaark-presentasjonen.  
 
De filene som ble levert i sdv-format ble nøkkeltallene beregnet og aggregert opp på fylkesnivå i SAS, 
og lagt direkte inn i feltet for beregning for indikator. De variabelnavnene som her ble lagt inn er 
identifikasjon på kolonnenavn i filene. 
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3 Redigering av faktaark på nivå 1 
Nivå 1 viser utvalgte og aggregerte nøkkeltall. Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen 
til nøkkeltall som viser fylkeskommunenes:  
• Prioriteringer - viser relative utgifter til ulike formål  
• Dekningsgrader - viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet  
• Produktivitet/enhetskostnader - viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen  
• Utdypende tjenesteindikatorer- viser nøkkeltall som supplerer indikatorer presentert under 

prioritering, dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader, men som ikke kan plasseres under 
disse overskriftene 

Forklaringene som kommer frem i det ferdige faktaarket under i-knappen kommer frem her med 
kursivert skrift. 

 
Faktaark-tittel:�

C. Videregående opplæring - nivå 1 
 
 

�

[Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] || [Ny link] �  �

Link:� Tekst: Utdanningsstatistikk, generelt 
URL: http://www.ssb.no/emner/04/� [Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �

Link:� Tekst: Aktuell utdanningsstatistikk 
URL: http://www.ssb.no/emner/04/utdanning_as/� [Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �

Link:� Tekst: Utdanningsstatistikk, videregående opplæring 
URL: http://www.ssb.no/emner/04/02/30� [Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Overskrift:� Prioritering 

Overskrift-nivå: 2 � [Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Netto driftsutgifter per innbygger 

 
Netto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 / antall 
innbyggere pr.1.1. 
 
(+ mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring ')/ + 
mr('behovsprofil:Folkemengde i alt'))* 1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Netto driftsutgifter til videregående opplæring 

Netto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
((+ kontoklasse("1")+ funksjon("510..590")+ 
mr('faktaark_global_finans:Netto driftsutgifter, art'))) 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Indikator:� Netto driftsutgifter per innbygger 16-18 år 
 
Netto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 / antall 
innbyggere 16- 18 år pr.1.1. 
 
(mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring ')/ 
mr('behovsprofil:Antall 16- 18 år'))* 1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 

 
Netto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 i 
prosent av samlede netto driftsutgifter 
 
(+ mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring ')* 100/ + 
mr('faktaark_global_finans:Netto driftsutgifter i alt')) 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Brutto investeringsutgifter, videregående opplæring 

Brutto investeringsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 
590 
 
+ kontoklasse("0")+ funksjon("510..590")+ 
mr('faktaark_global_finans:Brutto investeringsutgifter, art') 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Brutto investeringsutgifter per innbygger 

 
Brutto investeringsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 
590 / antall innbyggere pr.1.1. 
 
(+ mr('Brutto investeringsutgifter, videregående opplæring')/ + 
mr('behovsprofil:Folkemengde i alt'))* 1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  
 
Overskrift:� Dekningsgrad 

Overskrift-nivå: 2 � [Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Grunnlaget for omfangsberegningen, elever og lærlinger 

Elever omregnet til helårsekvivalenter, lærlinger med tilskuddstype A, 
lærlinger med tilskuddstype B og verdiskap O, lærlinger med tilskuddstype 
D. 
felt("ekst", "FKU_A_FYBOKOM_ELEVER_DELPROS")+ 0.5* felt("ekst", 
"FKU_A_RFYLK_LÆRLINGER_TILSKTYP_A")+ felt("ekst", 
"FKU_A_RFYLK_LÆRLINGER_TILSKTYP_B_OG_O")+ felt("ekst", 
"FKU_A_RFYLK_LÆRLINGER_TILSKTYP_D") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Mellomregning:�Gjennomsnittlig avgangskull fra grunnskolen 
Gjennomsnittlig avgangskull fra grunnskolen, tall fra GSI. 
 
felt("ekst", "FKU_D_FYBOKOM_GSIELEV") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Omfanget på fylkeskommunens videregående opplæring 

Indikatoren viser det samlede omfang på fylkeskommunenes videregående 
opplæring. I følge KUF sin omfangsforskrift skal summen av antall elever 
omregnet til helårselever og lærlinger i opplæringsdelen av læretiden 
tilsvare 375 prosent av et gjennomsnittlige avgangskull fra grunnskolen. 
Årskullet beregnes ut fra gjennomsnittet av antall avgangselever fra 
grunnskolen det aktuelle inntaksåret og de to foregående år med 
utgangspunkt i tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI). 
 
mr('Grunnlaget for omfangsberegningen, elever og lærlinger')* 100/ 
mr('Gjennomsnittlig avgangskull fra grunnskolen') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Elever og lærlinger 16-18 år 

16-18 åringer som er i videregående opplæring. 16-18 åringer som er elever i 
folkehøgskoler, bibelskoler, ol. er ikke inkludert. 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_ELEVER_OG_LÆRLINGER_16- 
18_ÅR") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Befolkningen totalt 16-18 år 

 
felt("ekst", "FKU_C_FYBOKOM_BEF1618") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel 16-18 åringer i videregående opplæring 

Indikatoren viser hvor stor andel av 16- 18 åringene som er i videregående 
opplæring. 16- 18 åringer som er elever i folkehøgskoler, bibelskoler, ol. er 
ikke inkludert i beregningen. 
 
mr('Elever og lærlinger 16- 18 år')* 100/ mr('Befolkningen totalt 16- 18 år') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Elever med minoritetsspråklig bakgrunn 

felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_MED_MINORITETSSPRÅKLIG_LAN
DBAKGRUNN") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Lærlinger med minoritetsspråklig bakgrunn 

 
felt("ekst", 
"FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_MED_MINORITETSSPRÅKLIG_L
ANDBAKGRUNN") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Indikator:� Andel 16-18 åringer i videregående opplæring med minoritetsspråklig 
bakgrunn 
Indikatoren viser andelen 16- 18 åringer i videregående opplæring som har 
et annet fødeland enn Norge, Danmark eller Sverige, og som oppgir å ha et 
annet morsmål (førstespråk) enn norsk, samisk, dansk eller svensk. 
 
(mr('Elever med minoritetsspråklig bakgrunn')+ mr('Lærlinger med 
minoritetsspråklig bakgrunn'))* 100/ mr('Elever og lærlinger 16- 18 år') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Elever som gikk direkte over fra grunnskole til videregående opplæring 

 
felt("ekst", "FKU_E_Elev_totalt_overgang_til_vgskole") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel som avsluttet grunnskole forrige år som var i videregående 

opplæring året etter 
Andel elever som var i videregående opplæring det aktuelle skoleåret som 
gikk direkte over fra grunnskolen til videregående opplæring. Indikatoren 
gir en pekepinn på overgangen mellom grunnskole til videregående 
opplæring. 
 
felt("ekst", 
"FKU_E_ELEV_ANDEL_OVERGANG_GRUNNSKOLE_VG_SKOLE_S
AMME_ÅR") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  
Overskrift:� Produktivitet 

Overskrift-nivå: 2 � [Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Korrigerte brutto driftsutgifter, videregående opplæring 

Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 580, 585, 590 
 
((+ kontoklasse("1")+ funksjon("510+ 520+ 540+ 541+ 542+ 543+ 544+ 
545+ 546+ 547+ 548+ 549+ 550+ 551+ 552+ 553+ 554+ 560+ 580+ 585+ 
590")+ mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art'))) 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Elever i fylkeskommunale skoler 

Elever omregnet til helårsekvivalenter i fylkeskommunale skoler 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_TIL_HELÅRSEKVIVA
LENTER_SOM_EIES_AV_FK") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Korrigerte brutto driftsutgifter per elev 

Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 580, 585, 590 
delt på antall elever. Indikatoren gir et standardisert utrykk for forholdet 
mellom ressursbruk og tjenesteproduksjon målt i bruttodriftsutgifter per elev 
i videregående opplæring.

[Endre]
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(mr('Korrigerte brutto driftsutgifter, videregående opplæring')/ mr('Elever i 
fylkeskommunale skoler'))* 1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Lønnsutgifter videregående opplæring 

Lønnsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 
547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("510+ 520+ 540+ 541+ 542+ 543+ 544+ 545+ 
546+ 547+ 548+ 549+ 550+ 551+ 552+ 553+ 554+ 560+ 580+ 585+ 590")+ 
mr('faktaark_global_finans:Lønn') 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Herav; lønnsutgifter per elev 

Lønnsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 
547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 580, 585, 590 / antall elever. 
Indikatoren gir et standardisert utrykk for forholdet mellom ressursbruk og 
tjenesteproduksjon målt i lønnssutgifter per elev i videregående opplæring. 
 
(+ mr('Lønnsutgifter videregående opplæring')/ mr('Elever i 
fylkeskommunale skoler'))* 1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Korrigerte brutto driftsutgifter (inkl. overføring til andre private), 

lærlinger 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 570. Art 470 (overføring til 
andre private) er her inkludert. 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("570")+ + 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art'))+ 
funksjon("570")+ art("470") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Lærlingeplasser i fylkeskommunen 

 
felt("ekst", "FKU_A_RFYLK_LÆRLING") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Korrigerte brutto driftsutgifter (inkl. overføring til andre private) per 

lærling 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 570 (inkl. art 470 overføring til 
andre private) / antall lærlinger. Indikatoren gir et standardisert uttrykk for 
forholdet mellom tjenesteproduksjon og ressursbruk i fylkeskommunens 
fagopplæring. En lærling er en person som har inngått lærekontrakt, møtt 
frem og startet lære i bedrift, opplæringskontor eller opplæringsring med 
sikte på å avlegge fagprøve/ svenneprøve. 
 
(+ kontoklasse ("1")+ funksjon("570")+ mr('Korrigerte brutto driftsutgifter 
(inkl. overføring til andre private), lærlinger')/ mr('Lærlingeplasser i 
fylkeskommunen'))* 1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Mellomregning:�Lønnsutgifter, lærlinger 
Lønnsutgifter for funksjon 570 
 
+ kontoklasse ("1")+ funksjon("570")+ mr('faktaark_global_finans:Lønn') 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Herav; lønnsutgifter per lærling 

Lønnsutgifter for funksjon 570 / Antall lærlinger. Indikatoren gir et 
standardisert uttrykk for forholdet mellom tjenesteproduksjon og ressursbruk 
i fylkeskommunens fagopplæring, målt i lønnsutgifter per lærling. 
 
(+ mr('Lønnsutgifter, lærlinger')/ mr('Lærlingeplasser i fylkeskommunen'))* 
1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Korrigerte brutto driftsutgifter, allmennfaglige studieretninger 

Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 541, 547, 549 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("541+ 547+ 549")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Elever i allmennfaglig studieretning 

 
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEI
ER_SKOLE_STUDRET_ALMFIALT") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Korrigerte brutto driftsutgifter i allmennfaglige studieretninger per elev 

1 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 541, 547, 549 / antall elever i 
allmennfaglige studieretninger. Elevutgiftene er lavere i allmennfaglige 
studieretninger enn yrkesfaglige studieretninger. Indikatoren korrigerer for 
fylkeskommunale variasjoner i elevfordelingen på de ulike studieretninger. 
Merk at Oppland og Nordland fordeler lønnsutgifter på studieretninger. 
Disse fylkeskommunene vil derfor ha høyere utgifter på studieretningene enn 
de andre fylkeskommunene, som kun fordeler driftsutgifter på 
studieretninger. 
 
(mr('Korrigerte brutto driftsutgifter, allmennfaglige studieretninger')/ 
mr('Elever i allmennfaglig studieretning'))* 1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Korrigerte brutto driftsutgifter i yrkesfaglige studieretninger 

 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 542, 543, 544, 545, 546, 548, 
550, 551, 552, 553, 554 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("542+ 543+ 544+ 545+ 546+ 548+ 550+ 
551+ 552+ 553+ 554")+ mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Mellomregning:�Elever i yrkesfaglige studieretninger 
 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_ 
HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_YRKEIALT") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Korrigerte brutto driftsutgifter i yrkesfaglige studieretninger per elev 1 

Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 542, 543, 544, 545, 546, 548, 
550, 551, 552, 553, 554 / antall elever i yrkesfaglig studieretning. 
Elevutgiftene er høyere på yrkesfaglig enn på allmennfag. Indikatoren 
korrigerer for fylkeskommunale variasjoner i elevfordelingen på de ulike 
studieretninger. 
 
(mr('Korrigerte brutto driftsutgifter i yrkesfaglige studieretninger ')/ 
mr('Elever i yrkesfaglige studieretninger'))* 1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Antall lærerårsverk 

 
felt("ekst", "FKU_K_LÆRERÅRSVERK_ANTALL") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Elever per lærerårsverk 

Indikatoren gir en pekepinn på hvor mange elever det er per lærerårsverk i 
videregående opplæring. 
 
mr('Elever i fylkeskommunale skoler')/ mr('Antall lærerårsverk') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Elever i VKII 

 
felt("ekst", "FKU_G_Elev_i_alt_VKII") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Elever som har bestått VKII 

 
felt("ekst", "FKU_G_Elev_bestått_VKII") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel elever som har bestått avsluttende eksamen i videregående 

opplæring (VKII) 
Indikatoren viser andel elever som har fullført og bestått VKII, som er det 
tredje kurstrinnet/ året i videregående opplæring. 
 
felt("ekst", "FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_VKII") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Andel elever som avsluttet grunnskolen våren 1996 som var i 

videregående opplæring høsten 1996 
 
felt("ekst", "FKU_G_Elever_bestått") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Mellomregning:�Elever og lærlinger som har bestått videregående opplæring innen 
henholdsvis 3 og 4 år 
Omfatter elever og lærlinger som har bestått videregående opplæring 
henholdsvis våren 1999 (elever) og 2000 (lærlinger), med utgangspunkt i 
elever som avsluttet grunnskolen våren 1996 og var registrert i videregående 
opplæring høsten 1996. 
 
felt("ekst", "FKU_G_Bestått_under_og_på_normert") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående 

opplæring innen henholdsvis 3 og 4 år 
Indikatoren tar utgangspunkt i elever som avsluttet grunnskole våren 1996 
som begynte i videregående opplæring høsten 1996. Med utgangspunkt i 
denne massen, ser vi hvor stor andel av elevene og lærlingene som har 
fullført og bestått videregående opplæring våren 1999 (for elever) og våren 
2000 (for lærlinger). Det er ikke tatt hensyn til elever og lærlinger i fag som 
har lengre opplæringstid enn hovedmodellen i videregående opplæring. 
Dersom vi hadde tatt hensyn til dette hadde gjennomstrømningen vært noe 
høyere. Det må for øvrig nevnes at gjennomstrømningen for lærlingene er 
lavere enn for elevene. 
 
felt("ekst", "FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_NORMERT") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Lærlinger som har gått opp til fag- eller svenneprøve 

Omfatter lærlinger og praksiskandidater som har gått opp til fag- eller 
svenneprøve 
 
felt("ekst", "FKU_G_Lærling_i_alt_fagprøve") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Lærlinger som har bestått fag- eller svenneprøven 

Omfatter både lærlinger og praksiskandidater som har bestått fag- eller 
svenneprøve 
 
felt("ekst", "FKU_G_Bestått_fagprøve") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel lærlinger som har bestått fag- eller svenneprøve 

Viser hvor stor andel av kandidatene (både lærlinger og praksiskandidater) 
som har gått opp til fag eller svenneprøve, som bestod prøven. Fag- eller 
svenneprøve er en sluttevaluering i far der departementet, men hjemmel i 
Opplæringsloven § 3- 3 sjette leddet if, har bestemt skal ha læretid i bedrift, 
for å dokumentere faglig kompetanse i henhold til fastsatt læreplan for faget. 
Prøven består i en praktisk prøve bedømt av prøvenemnd. Det forutsettes at 
fagets teorikrav er dekket før prøven avlegges. Det fremkommer av fagets 
læreplan om evalueringen skjer ved fagprøve eller svenneprøve. 
Svenneprøvebetegnelsen brukes i de tradisjonelle håndverksfag. 
 
felt("ekst", "FKU_G_LÆRLSLUT_ANDEL_BESTÅTT_FAGPRØVE") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  
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Overskrift:� Utdypende tjenesteindikatorer 

Overskrift-nivå: 2 � [Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Antall elever 

 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Antall elever per 1000 innbygger 

 
Indikatoren viser antall elever i forhold til det totale folketallet i fylket. 
 
(mr('Antall elever')/ mr('behovsprofil:Folkemengde i alt'))* 1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Antall lærlinger 

 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Antall lærlinger per 1000 innbygger 

 
Indikatoren viser antall lærlinger i forhold til folketallet i fylket. 
 
(mr('Antall lærlinger')/ mr('behovsprofil:Folkemengde i alt'))* 1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Antall lærere 

 
 
felt("ekst", "FKU_K_LÆRERE_ANTALL") 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Antall lærere per 1000 innbygger 

 
Indikatoren viser antall lærere i fulltid og deltidsstillinger forhold til det 
totale folketallet i fylket. 
 
(mr('Antall lærere')/ mr('behovsprofil:Folkemengde i alt'))* 1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Brutto driftsutgifter, videregående opplæring 

Bruttodriftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 580, 585, 590 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("510+ 520+ 540+ 541+ 542+ 543+ 544+ 545+ 
546+ 547+ 548+ 549+ 550+ 551+ 552+ 553+ 554+ 560+ 580+ 585+ 590")+ 
mr('faktaark_global_finans:Brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Indikator:� Brutto driftsutgifter per elev 
 
Bruttodriftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 580, 585, 590 / antall 
elever 
 
(+ mr('Brutto driftsutgifter, videregående opplæring')/ + mr('Elever i 
fylkeskommunale skoler'))* 1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning:�Brutto driftsutgifter, lærlinger 

Brutto driftsutgifter for funksjon 570 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("570")+ mr('faktaark_global_finans:Brutto 
driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Brutto driftsutgifter per lærling 

 
Brutto driftsutgifter for funksjon 570 / antall lærlinger 
 
(+ mr('Brutto driftsutgifter, lærlinger')/ mr('Lærlingeplasser i 
fylkeskommunen'))* 1000 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Overskrift:� 1 Fylkeskommunene Oppland og Nordland fordeler både drifts- og 

lønnsutgifter på studieretninger, mens de andre fylkeskommunene kun 
fordeler driftsutgifter på studieretninger. Regnskapstall for Oppland og 
Nordland er derfor ikke sammenlignbare med regnskapstall for de 
andre fylkeskommunene på funksjonene 520 og 540-554. 
Overskrift-nivå: 4 �

[Endre]

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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4 Mellomregninger i nivå 1 

Mellomregninger av typen 'faktaark:tittel' brukes for å referere til mellomregninger i 
globale faktaark. Mellomregningene legges automatisk inn i beregningen ved å klikke 
på tittelen. Finn-funksjonen finner formelene for mellomregingen i det aktuelle 
faktaarket.�

Mellomregning � Forklaring�
hovedoversikt_driftsregnskapet:A.A. 
Brukerbetalinger�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.A. Salg av 
driftsmidler og fast eiendom�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:A.B. Andre salgs- 
og leieinntekter�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.B. Andre 
salgsinntekter�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.C. Refusjoner�   [finn >>>]�
hovedoversikt_driftsregnskapet:A.D. 
Rammetilskudd fra staten�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.D. Statlige 
overføringer�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.E. Andre 
overføringer�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:A.E. Andre statlige 
tilskudd�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:A.F. Andre 
overføringer�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.F. 
Renteinntekter og utbytte�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:A.G. Inntekts- og 
formuesskatt�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.G. SUM 
INNTEKTER�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:A.H. Eiendomsskatt   [finn >>>]�
hovedoversikt_driftsregnskapet:A.I. Andre direkte 
og indirekte skatter�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:A.J. SUM 
DRIFTSINNTEKTER�

  [finn >>>]�

Andel elever som avsluttet grunnskolen våren 1996 
som var i videregående opplæring høsten 1996�

  [finn >>>]�

behovsprofil:Antall 0-13 år� Antall innbyggere 0-13 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 0-16 år� Antall innbyggere 0 - 16 år  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 0-17 år� Antall innbyggere 0- 17 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 0-19 år� Antall innbyggere 0- 19 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 0-22 år� Antall innbyggere 0- 22 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 0-5 år� Antall innbyggere 0 - 5 år  [finn >>>]�
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behovsprofil:Antall 0-6 år� Antall innbyggere 0-6 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 0-åringer� Antall innbyggere 0 år pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 1-2 år� Antall innbyggere 1 tom 2 år pr  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 1-5 år� Antall innbyggere 0 tom 5 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 1-7 år� Antall innbyggere 1 tom 7 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 1-åringer� Antall innbyggere 1 år pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 14 år og over� Antall innbyggere 14 år og over pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 15-åringer� Antall innbyggere 15 år pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 16-18 år� Antall innbyggere 16 tom 18 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 16-24 år� Antall innbyggere 16-24 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 16-66 år� Antall innbyggere 16-66 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 16-åringer� Antall innbyggere 16 år pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 17 år og over� Antall innbyggere 17 år og over pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 18 år og over� Antall innbyggere 18 år og over pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 19 år og over� Antall innbyggere 19 år og over pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 19-24 år� Antall innbyggere 19 tom 24 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 2-3 år� Antall innbyggere 2 tom 3 år pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 2-åringer� Antall innbyggere 2 år pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 20-66 år� Antall innbyggere 20 tom 66 år pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 25-54 år� Antall innbyggere 24 - 54 år per 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 25-66 år� Antall innbyggere 25 tom 66 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 3-5 år� Antall innbyggere 3 tom 5 år pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 4-åringer� Antall innbyggere 4 år pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 5-åringer� Antall innbyggere 5 år pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 6-15 år� Antall innbyggere 6 tom 15 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 6-9 år� Antall innbyggere 6 tom 9 år pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 6-åringer� Antall innbyggere 6 år pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 67 år og over� Antall innbyggere 67 år og over pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 67-79 år� Antall innbyggere 67 tom 79 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 80 år og over� Antall innbyggere 80 år og over pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 80-89 år� Antall innbyggere 80 tom 89 år pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall 90 år og over� Antall innbyggere 90 år og over pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall arbeidsledige 16-24 år� Antall arbeidsledige pr. 31.1. året før  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall arbeidsledige 25-66 år� Antall arbeidsledige pr. 31.1. året før  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall arbeidsledige pr. 31.1.99� Antall arbeidsledige pr. 31.1. året før  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall døde i løpet av året� MELLOMREGNING: 'Antall døde i løpet av året' 

[forklaring: Antall døde i 1999]  [finn >>>]�
Antall elever�   [finn >>>]�
behovsprofil:Antall enslige forsørgere� Antall enslige forsørgere med stønad fra 

folketrygden  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall fødte i løpet av året� MELLOMREGNING: 'Antall fødte i løpet av året' 

[forklaring: Antall fødsler i 1999]  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall kvinner 16-45 år� Antall kvinner 16 tom 45 år pr. 1.1  [finn >>>]�
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behovsprofil:Antall kvinner 16-66 år� Antall kvinner 16-66 år pr. 1.1.  [finn >>>]�
Antall lærere�   [finn >>>]�
Antall lærerårsverk�   [finn >>>]�
Antall lærlinger�   [finn >>>]�
behovsprofil:Antall skilte og separerte� Antall skilte og separerte pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Antall som bor i tettsteder� Antall innbyggere som bor i tettsteder pr 1.1.  [finn >>>]�
behov_fylke:Arbeidsledige 16-24 år� Antall arbeidsledige pr.  [finn >>>]�
hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.A. Lønnsutgifter   [finn >>>]�
hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.B. Sosiale 
utgifter�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:B.C. Kjøp av varer 
og tj. som inngår i prod�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.C. Varer og 
tjenester i komm.egenproduksjon�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.D. Kjøp av 
tjenester som erstatter egenprod.�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:B.D. Kjøp av varer 
og tj erstatter egenproduksjon�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.E. Overføringer�   [finn >>>]�
hovedoversikt_driftsregnskapet:B.F. Avskrivninger�   [finn >>>]�
hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.F. Renteutgifter 
og omkostninger�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.G. Fordelte 
utgifter�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:B.H. SUM 
DRIFTSUTGIFTER�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.H. SUM 
UTGIFTER�

  [finn >>>]�

Befolkningen totalt 16-18 år�   [finn >>>]�
faktaark_global_finans:Brutto driftsinntekter i alt� Art("600..890")- a690- a790) for alle funksjoner i 

driftsregnskapet. Begrepet viser kommunens/ 
fylkeskommunens totale driftsinntekter.  [finn >>>]�

faktaark_global_finans:Brutto driftsutgifter i alt� Art("010..480") + 590 fratrukket 690, 790) for alle 
funksjoner i driftsregnskapet. Begrepet viser kommunens/ 
fylkeskommunens totale driftsutgifter.  [finn >>>]�

faktaark_global_finans:Brutto driftsutgifter, art� Artene (010-480)+ 590 - (690, 710, 790)  [finn >>>]�
Brutto driftsutgifter, lærlinger�   [finn >>>]�
Brutto driftsutgifter, videregående opplæring�   [finn >>>]�
faktaark_global_finans:Brutto investeringsutgifter i 
alt�

Art("010..500") - 690 og 790 for alle tjeneste-funksjoner i 
kapitalregnskapet.  [finn >>>]�

faktaark_global_finans:Brutto investeringsutgifter, 
art�

Artene("010..500")-a690 - a790  [finn >>>]�

Brutto investeringsutgifter, videregående opplæring�   [finn >>>]�
hovedoversikt_driftsregnskapet:C. 
DRIFTSRESULTAT�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:C.A. Avdrag på 
lån�

  [finn >>>]�
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hovedoversikt_kapitalregnskapet:C.B. Utlån og 
aksjekjøp�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:C.C. Avsatt til 
ubundne kapitalfond�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:C.D. Avsatt til 
bundne fond�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:C.E. Avsatt til 
likviditetsreserve�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:C.F. Sum 
finanstransaksjoner/ut�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:D. 
FINANSIERINGSBEHOV�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:D.A. Renteinntekter 
og utbytte�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:D.B. Mottatte 
avdrag på utlån�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:D.C. SUM 
EKSTERNE FINANSINNTEKTER�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.A. Overført fra 
driftsregnskapet�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:E.A. Renteutgifter 
og låneomkostninger�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:E.B. Avdrag på lån�   [finn >>>]�
hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.B. Bruk av lån�   [finn >>>]�
hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.C. Aksjesalg og 
mottatte avdrag�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:E.C. Sosial- og 
næringsutlån�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.D. Bruk av 
disposisjonsfond�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:E.D. SUM 
EKSTERNE FINANSUTGIFTER�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.E. Bruk av 
ubundne kapitalfond�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.F. Bruk av 
bundne fond�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.G.Bruk av 
likviditetsreserve�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.H. SUM 
FINANSIERING�

  [finn >>>]�

Elever i VKII�   [finn >>>]�
Elever i allmennfaglig studieretning�   [finn >>>]�
Elever i fylkeskommunale skoler�   [finn >>>]�
Elever i yrkesfaglige studieretninger�   [finn >>>]�
Elever med minoritetsspråklig bakgrunn�   [finn >>>]�
Elever og lærlinger 16-18 år�   [finn >>>]�
Elever og lærlinger som har bestått videregående 
opplæring innen henholdsvis 3 og 4 år�

  [finn >>>]�
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Elever som gikk direkte over fra grunnskole til 
videregående opplæring�

  [finn >>>]�

Elever som har bestått VKII�   [finn >>>]�
hovedoversikt_driftsregnskapet:F. RESULTAT 
EKSTERNE 
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER�

  [finn >>>]�

behovsprofil:Folkemengde i alt� Antall innbyggere pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Folkemengde i alt, kvinner� Antall innbyggere, kvinner pr. 1.1  [finn >>>]�
behovsprofil:Folkemengde i alt, menn� Antall innbyggere, menn pr. 1.1.  [finn >>>]�
behovsprofil:Forventet gjenstående leveår for 0-
åringe kvinner�

(tall fra 1997) Forventet gjenstående leveår for 0-åringer, 
kvinner]  [finn >>>]�

behovsprofil:Forventet gjenstående leveår for 0-
åringe menn�

(tall fra 1997) Forventet gjenstående leveår for 0-åringer, 
menn]  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:G.A. Motpost 
avskrivninger�

  [finn >>>]�

Gjennomsnittlig avgangskull fra grunnskolen�   [finn >>>]�
Grunnlaget for omfangsberegningen, elever og 
lærlinger�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:H. RES. FØR INT. 
FIN. TRANSAKSJONER (NETTO DRIFTSRES.)�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:I.A. Bruk av 
udisponert fra tidligere år (overskudd)�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:I.B. Bruk av 
disposisjonsfond�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:I.C. Bruk av bundne 
fond�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:I.D. Bruk av 
likviditetsreserve�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:I.E. SUM BRUK 
AV AVSETNINGER�

  [finn >>>]�

behovsprofil:Innvandrerbefolkning� Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn  [finn >>>]�
behovsprofil:Innvandrerbefolkning 0-16 år� Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn 0 - 

16år  [finn >>>]�
behovsprofil:Innvandrerbefolkning 0-5 år� Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn 0-5 

år  [finn >>>]�
hovedoversikt_driftsregnskapet:J.A. Overført til 
kapitalregnskapet�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:J.B. Avsatt til 
dekning fra tidligere år (underskudd)�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:J.C. Avsatt til 
disposisjonsfond�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:J.D. Avsatt til 
bundne fond�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:J.E. Avsatt til 
likviditetsreserven�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:J.F. SUM 
AVSETNINGER�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:K.A. Udisponert 
(overskudd)�

  [finn >>>]�
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hovedoversikt_driftsregnskapet:K.B. Til inndekning 
senere år (underskudd)�

  [finn >>>]�

Korrigerte brutto driftsutgifter (inkl. overføring til 
andre private), lærlinger�

  [finn >>>]�

Korrigerte brutto driftsutgifter i yrkesfaglige 
studieretninger�

Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 542, 543, 
544, 545, 546, 548, 550, 551, 552, 553, 554  [finn >>>]�

Korrigerte brutto driftsutgifter, allmennfaglige 
studieretninger�

  [finn >>>]�

faktaark_global_finans:Korrigerte brutto 
driftsutgifter, art�

Artene (010- 290)+ 590 - (690, 710, 790)  [finn >>>]�

Korrigerte brutto driftsutgifter, videregående 
opplæring�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:L. RESULTAT 
ETTER INTERNE FINANSTRANSAKSJONER�

  [finn >>>]�

Lærlingeplasser i fylkeskommunen�   [finn >>>]�
Lærlinger med minoritetsspråklig bakgrunn�   [finn >>>]�
Lærlinger som har bestått fag- eller svenneprøven� Omfatter både lærlinger og praksiskandidater som har 

bestått fag- eller svenneprøve  [finn >>>]�
Lærlinger som har gått opp til fag- eller svenneprøve Omfatter lærlinger og praksiskandidater som har gått opp 

til fag- eller svenneprøve  [finn >>>]�
faktaark_global_finans:Lønn� + art("010..099")  [finn >>>]�
Lønnsutgifter videregående opplæring�   [finn >>>]�
Lønnsutgifter, lærlinger�   [finn >>>]�
hovedoversikt_driftsregnskapet:M.A. Overføringer 
med krav til motytelse herav fra staten�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:M.B. Overføringer 
med krav til motytelse herav sykelønnsrefusjoner�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:M.C. Overføringer 
med krav til motytelse herav fra fylkeskommuner�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:M.D. Overføringer 
med krav til motytelse herav fra kommuner�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:M.E. Overføringer 
med krav til motytelse herav fra andre/private�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:N.A. Andre 
overføringer herav fra fylkeskommuner�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:N.B. Andre 
overføringer herav fra kommuner�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:N.C. Andre 
overføringer herav fra særbedrifter�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:N.D. Andre 
overføringer herav fra andre (private)�

  [finn >>>]�

faktaark_global_finans:Netto driftsutgifter i alt� Art("010..480")+ a590 - art("600..890")for alle tjeneste-
funksjoner i driftsregnskapet. Begreper viser hvor mye av 
kommunens/fylkeskommunens driftsutgifter som må 
dekkes opp av ubundne midler.  [finn >>>]�

Netto driftsutgifter til videregående opplæring�   [finn >>>]�
faktaark_global_finans:Netto driftsutgifter, art� Artene (010- 480)+ 590 - artene(600-890)  [finn >>>]�
hovedoversikt_driftsregnskapet:O.A. Kjøp av tj. som 
erstatter komm. tj.prod. herav kjøp fra staten�

  [finn >>>]�
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hovedoversikt_driftsregnskapet:O.B. Kjøp av tj. som 
erstatter komm. tj.prod. herav kjøp fra 
fylkeskommuner�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:O.C. Kjøp av tj. som 
erstatter komm. tj.prod. herav kjøp fra kommuner�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:O.D. Kjøp av tj. som 
erstatter komm. tj.prod. herav kjøp fra andre 
(private)�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:O.E. Kjøp av tj. som 
erstatter komm. tj.prod. herav kjøp fra egne 
særbedrifter�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:P.A. Overføringer 
herav til staten�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:P.B. Overføringer 
herav til fylkeskommuner�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:P.C. Overføringer 
herav til kommuner�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:P.D. Overføringer 
herav til andre (private)�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:P.E. Overføringer 
herav til egne særbedrifter�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:Q.A. Renteinntekter, 
utbytte og eieruttak herav renteinntekter�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:Q.B. Renteinntekter, 
utbytte og eieruttak herav utbytte og eieruttak�

  [finn >>>]�

behovsprofil:Reisetid til kommunesenteret� Total reisetid til kommunesenteret for alle innbyggere pr 
1.1.00  [finn >>>]�

behovsprofil:Uførepensjonister� Antall uførepensjonister  [finn >>>]�
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5 Redigering av faktaark på nivå 2 
Nivå 2 omfatter mer dyptgående og detaljert KOSTRA-statistikk innen videregående opplæring. 
Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som viser fylkeskommunenes:  
• Prioriteringer - viser relative utgifter til ulike formål  
• Dekningsgrader - viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet  
• Produktivitet/enhetskostnader - viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen  
• Utdypende tjenesteindikatorer- viser nøkkeltall som supplerer indikatorer presentert under 

prioritering, dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader, men som ikke kan plasseres under 
disse overskriftene  

Forklaringene til i-knappen i det ferdige faktaarket kommer frem med kursivert skrift. 
 

Faktaark-tittel: 

C. Videregående opplæring - nivå 2 [Endre] 
  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] || [Ny link]    

Link: Tekst: Utdanningsstatistikk, generelt 
URL: http://www.ssb.no/emner/04/ [Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    

Link: Tekst: Aktuell utdanningsstatistikk 
URL: http://www.ssb.no/emner/04/utdanning_as/ [Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    

Link: Tekst: Utdanningsstatistikk, videregående opplæring. 
URL: http://www.ssb.no/emner/04/02/30 [Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Overskrift: Videregående opplæring - nivå 2 

Overskrift-nivå: 2  [Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Overskrift: Prioriteringer 

Overskrift-nivå: 3  [Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning, skyss og internater 
Netto driftsutgifter for funksjon 510 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("510")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt 
Netto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("510+ 520+ 540+ 541+ 542+ 543+ 544+ 
545+ 546+ 547+ 548+ 549+ 550+ 551+ 552+ 553+ 554+ 560+ 570+ 580+ 
585+ 590")+ mr('faktaark_global_finans:Netto driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning, skyss og 

internater (funksjon 510) i prosent av netto driftsutgifter til vgo i alt [Endre] 
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Netto driftsutgifter for funksjon 510 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
mr('Netto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning, skyss og internater ')* 
100 / mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til undervisning (520) 
Netto driftsutgifter for funksjon 520 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("520")+ + mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til undervisning (520) 

Netto driftutgifter funksjon 520 * 100 / Netto driftsutgifter for funksjonene 
510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 
553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
+ mr('Netto driftsutgifter til undervisning (520)')* 100/ + mr('Netto 
driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til samtlige studieretninger (541-554) 
Netto driftsutgifter for funksjonene 541-554 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("541..554")+ 
mr('faktaark_global_finans:Netto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter fordelt på samtlige studieretninger (funksjon 

541-554) 
 
Netto driftsutgifter for funksjonene 541- 554 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554. Merk at Oppland og Nordland fordeler 
lønnsutgifter på studieretninger. Disse fylkeskommunene vil derfor ha 
høyere utgifter på studieretningene enn de andre fylkeskommunene, som 
kun fordeler driftsutgifter på studieretninger. 
 
+ mr('Netto driftsutgifter til samtlige studieretninger (541- 554)')* 100/ + 
mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset 
opplæring (560) 
Netto driftsutgifter for funksjon 560 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("560")+ + mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
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Indikator: Andel netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset 
oppfølging (560) 
 
Netto driftsutgifter for funksjon 560 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
+ mr('Netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset 
opplæring (560)')* 100/ + mr('Netto driftsutgifter til videregående 
opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570) 
Netto driftsutgifter for funksjon 570 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("570")+ + mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570) 

 
Netto driftsutgifter for funksjon 570 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
+ mr('Netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570)')* 100/ + 
mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til voksenopplæring/ressurssentervirksomhet (580) 
Netto driftsutgifter for funksjon 580 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("580")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til voksenopplæring/ressurssentervirksomhet 

(580) 
Netto driftsutgifter for funksjon 580 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
mr('Netto driftsutgifter til voksenopplæring/ ressurssentervirksomhet 
(580)')* 100/ mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til folkehøgskoler (585) 
Netto driftsutgifter for funksjon 585 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("585")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
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Indikator: Andel netto driftsutgifter til folkehøgskoler (585) 
 
Netto driftsutgifter for funksjon 585 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
+ mr('Netto driftsutgifter til folkehøgskoler (585)')* 100/ + mr('Netto 
driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590) 
Netto driftsutgifter for funksjon 590 
 
(kontoklasse("1")+ funksjon("590")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590) 

 
Netto driftsutgifter for funksjon 590 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
+ mr('Netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590)')* 100/ + 
mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 549) 
Netto driftsutgifter for funksjonene 541, 547 og 549 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("541+ 547+ 549")+ 
mr('faktaark_global_finans:Netto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger (Allmenne, 

økonomiske og administrative fag, Idrettsfag og Musikk, dans og 
drama) 
 
Netto driftsutgifter for funksjonene 541, 547 og 549 * 100 / Netto 
driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 
547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
+ mr('Netto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 
549)')* 100/ + mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til allmenne, økonomiske og administrative fag 
(541) 
Netto driftsutgifter til funksjon 541 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("541")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 
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  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til allmenne, økonomiske og administrative 

fag (541)1 
Netto driftsutgifter for funksjon 541 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
+ mr('Netto driftsutgifter til allmenne, økonomiske og administrative fag 
(541)')* 100/ + mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til studieretning for musikk, dans og drama (549) 
Netto driftsutgifter for funksjon 549 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("549")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til studieretning for musikk, dans og drama 

(549) 
Netto driftsutgifter for funksjon 549 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
+ mr('Netto driftsutgifter til studieretning for musikk, dans og drama 
(549)')* 100/ + mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til studieretning for idrettsfag (547) 
Netto driftsutgifter for funksjon 547 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("547")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til studieretning for idrettsfag (547) 

Netto driftsutgifter for funksjon 547 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
mr('Netto driftsutgifter til studieretning for idrettsfag (547) ')* 100/ + 
mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (alle 
studieretningsfunksjoner unntatt 541, 547 og 549) 
Netto driftsutgifter for funksjonene 542, 543, 544, 545, 546, 548, 550, 551, 
552, 553 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("542..546")+ 
mr('faktaark_global_finans:Netto driftsutgifter, art')+ funksjon("548")+ 
mr('faktaark_global_finans:Netto driftsutgifter, art')+ 
funksjon("550..553")+ mr('faktaark global finans:Netto driftsutgifter, art') 

[Endre] 
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Nivå3: ja  
  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (alle 

studieretningsfunksjoner unntatt 541, 547 og 549) 
 
Netto driftsutgifter for funksjonene 542, 543, 544, 545, 546, 548, 550, 551, 
552, 553* 100 / Netto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 
542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 
580, 585, 590 
 
+ mr('Netto driftsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (alle 
studieretningsfunksjoner unntatt 541, 547 og 549)')* 100/ + mr('Netto 
driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til studieretning for helse- og sosialfag (546) 
Netto driftsutgifter for funksjon 546 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("546")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til studieretning for helse- og sosialfag (546) 

Netto driftsutgifter for funksjon 546 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
mr('Netto driftsutgifter til studieretning for helse- og sosialfag (546)')* 100/ 
+ mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til studieretning for naturbruk (551) 
Netto driftsutgifter for funksjon 551 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("551")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til studieretning for naturbruk (551) 

Netto driftsutgifter for funksjon 551 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
mr('Netto driftsutgifter til studieretning for naturbruk (551)')* 100/ + 
mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til studieretning for formgivningsfag (544) 
Netto driftsutgifter for funksjon 544 Rettet 18.5.01 (ABS) 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("544")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 
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  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til studieretning for formgivningsfag (544) 

Rettet mellomregning for nevner 18.5.01 (ABS) 
Netto driftsutgifter for funksjon 544 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
mr('Netto driftsutgifter til studieretning for formgivningsfag (544)')* 100/ 
+ mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til studieretning for hotell- og næringsmiddelfag 
(545) 
Netto driftsutgifter for funksjon 545 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("545")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til studieretning for hotell- og 

næringsmiddelfag (545) 
 
Netto driftsutgifter for funksjon 545 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
+ mr('Netto driftsutgifter til studieretning for hotell- og næringsmiddelfag 
(545)')* 100/ + mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Nettodriftsutgifter til byggfag (542) 
Nettodriftsutgifter for funksjon 542 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("542")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til studieretning for byggfag (542) 

 
Netto driftsutgifter for funksjon 542 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
+ mr('Nettodriftsutgifter til byggfag (542)')* 100/ + mr('Netto driftsutgifter 
til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til studieretning for tekniske byggfag (552) 
Netto driftsutgifter for funksjon 552 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("552")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 
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  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til studieretning for tekniske byggfag (552) 

 
Netto driftsutgifter for funksjon 552 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
+ mr('Netto driftsutgifter til studieretning for tekniske byggfag (552)')* 
100/ + mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til studieretning for elektrofag (543) 
Netto driftsutgifter for funksjon 543 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("543")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andelen netto driftsutgifter til studieretning for elektrofag (543) 

 
Netto driftsutgifter for funksjon 543 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
mr('Netto driftsutgifter til studieretning for elektrofag (543)')* 100/ + 
mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til studieretning for mekaniske fag (550) 
Netto driftsutgifter på funksjon 550 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("550")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til studieretning for mekaniske fag (550) 

 
Netto driftsutgifter for funksjon 550 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
mr('Netto driftsutgifter til studieretning for mekaniske fag (550)')* 100/ + 
mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til studieretning for kjemi- og prosessfag (548) 
Netto driftsutgifter for funksjon 548 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("548")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
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Indikator: Andel netto driftsutgifter til studieretning for kjemi- og prosessfag 
(548) 
Netto driftsutgifter for funksjon 548 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 511, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
mr('Netto driftsutgifter til studieretning for kjemi- og prosessfag (548)')* 
100/ + mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til studieretning for trearbeidsfag (553) 
Nettodriftsutgifter for funksjon 553 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("553")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til studieretning for trearbeidsfag (553) 

Netto driftsutgifter for funksjon 553 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 511, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
mr('Netto driftsutgifter til studieretning for trearbeidsfag (553)')* 100/ + 
mr('Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Netto driftsutgifter til teknisk fagskole (554) 
Netto driftsutgifter for funksjon 554 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("554")+ mr('faktaark_global_finans:Netto 
driftsutgifter, art')) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel netto driftsutgifter til teknisk fagskole (554)1 

Netto driftsutgifter for funksjon 554 * 100 / Netto driftsutgifter for 
funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
mr('Netto driftsutgifter til teknisk fagskole (554)')* 100/ + mr('Netto 
driftsutgifter til videregående opplæring i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Overskrift: Dekningsgrad 

Overskrift-nivå: 3  [Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elevplasser og lærlinger i fylkeskommunen 
 
(felt("ekst", "FKU_B_SKOLEKOM_PLASSER")+ felt("ekst", 
"FKU_A_RFYLK_LÆRLING")) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
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Mellomregning
: 

Befolkningen totalt 16-18 år 
 
felt ("ekst", "FKU_C_FYBOKOM_BEF1618") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Elevplasser og lærlinger i alt i prosent av et gjennomsnittlig årskull 

innbyggere 16-18 år 
 
Indikatoren viser antall elevplasser og lærlinger i fylkeskommunale skoler 
i prosent av ett gjennomsnittlig årskull innbyggere 16- 18 år. Elevplasser 
er plasser i videregående opplæring på ulike kurstrinn. Lærlinger er 
personer som har inngått lærekontrakt, møtt frem og startet i lære i bedrift, 
opplæringskontor eller opplæringsring med sikte på å avlegge fagprøve/ 
svenneprøve. 
 
mr('Elevplasser og lærlinger i fylkeskommunen')* 100/ (mr('Befolkningen 
totalt 16- 18 år')/ 3) 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elevplasser i fylkeskommunen 
 
felt("ekst", "FKU_B_SKOLEKOM_PLASSER") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elevplasser i fylkeskommunale skoler og lærlinger i prosent av 

innbyggere 16-18 år 
 
Indikatoren viser antall elevplasser og lærlinger i fylkeskommunale skoler 
i prosent av det totale tallet på innbyggere 16- 18 år.Elevplasser er totalt 
antall plasser i videregående opplæring alle kurstrinn. Lærlinger er 
personer som har inngått lærekontrakt, møtt frem og startet i lære i bedrift, 
opplæringskontor eller opplæringsring med sikte på å avlegge fagprøve/ 
svenneprøve. 
 
mr('Elevplasser og lærlinger i fylkeskommunen')* 100/ mr('Befolkningen 
totalt 16- 18 år') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Antall elever 
 
 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever i prosent av antall elevplasser 

 
Indikatoren viser andel elever i fykeskommunale skoler etter skolefylke 
med minst 300 undervisningstimer i prosent av antall elevplasser i 
fylkeskommunale skoler. 
 
mr('Antall elever')* 100/ mr('Elevplasser i fylkeskommunale skoler ') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
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Mellomregning
: 

Søkere til elevplasser 20 år og eldre 
 
felt("ekst", "FKU_F_ELEV_SØKERE_20_ÅR_OG_ELDRE") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever over 20 år i prosent av antall søkere 20 år og eldre 

Indikatoren viser andelen voksne elever i videregående opplæring i prosent 
i forhold til antall voksne søkere over 20 år søkeråret. Kilde: 
Læringssenteret. 
 
mr('Elever 20 år og eldre')* 100/ mr('Søkere til elevplasser 20 år og eldre') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever med minoritetsspråklig bakgrunn 
Elever som er første- eller andregenerasjonsinnvandrere, og har en annen 
landbakgrunn enn norsk, svensk eller dansk. 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_MED_MINORITETSSPRÅKLIG_LA
NDBAKGRUNN") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever med minoritetsspråklig bakgrunn 

Indikatoren viser andelen elever som er første- eller 
andregenerasjonsinnvandrere, dvs. med et annet fødeland enn Norge, 
Sverige eller Danmark. Eleven oppgir selv å ha et annet morsmål 
(førstespråk) enn norsk, samisk, dansk eller svensk. 
 
mr('Elever med minoritetsspråklig bakgrunn')* 100/ mr('Antall elever') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever 20 år og eldre 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_ELEVER_20_ÅR_ELLER_ELDRE") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever 20 år og eldre 

Indikatoren viser andelen elever over 20 år i videregånde opplæring, og 
gir en idifikasjon på andelen voksne elever. Opplæringslova pkt. 
2.2.stadfester voksnes rett til videregående opplæring. 
 
mr('Elever 20 år og eldre')* 100/ mr('Elever i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever 20-66 år i prosent av antall innbyggere 20-66 år 

Indikatoren viser andel voksne elever i prosent av antall innbyggere 20- 66 
år. Opplæringslova pkt. 2.2.stadfester voksnes rett til videregående 
opplæring. 
 
mr('Elever 20 år og eldre')* 100/ mr('behovsprofil:Antall 20- 66 år') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
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Mellomregning
: 

Elever i skole utenfor bostedsfylket 
Elever som går på skole utenfor bostedsfylket etter skolefylke. 
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_BOSATT_UTENFOR_FYLKET") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever som går på skole utenfor bostedsfylke i prosent av elever i 

alt 
Indikatoren viser andel elever som går på skole utenfor bostedsfylket i 
prosent av det totale tallet elever. Elevens bosted defineres som den 
bostedskommune der eleven i følge folkeregisteret er registrert som bosatt 
per 1. oktober i skoleåret. Ugifte elever er regnet som bosatt i foreldrenes 
(foresattes) bolig, mens gifte elever er regnet som bosatt i ektefellens felles 
bolig. 
 
mr('Elever i skole utenfor bostedsfylket')* 100/ mr('Antall elever') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Søkere til elevplass 
 
felt("ekst", "FKU_F_ELEV_SØKERE") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever i prosent av antall søkere 

Indikatoren viser forholdet mellom elever og søkere det aktuelle skoleåret. 
Søker er fellesbetegnelsen for alle som søker inntak til et kurs, del av kurs 
eller annen opplæring i videregående skole, ev. opplæringsplass i en 
bedrift. Alle søkere til videregående opplæring telles med, uavhengig av 
hvorvidt den enkelte søker er kvalifisert til sine søkerønsker eller ikke. 
Kilde: Læringssenteret 
 
mr('Antall elever')* 100/ mr('Søkere til elevplass') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Søkere som kom inn på sitt førstevalg 
 
felt("ekst", "FKU_F_SØKERE_FØRSTEVALG") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel søkere som kom inn på sitt førstevalg 

Indikatoren viser andelen søkere som kom inn på sitt førstevalg. Søker er 
fellesbetegnelsen for alle som søker inntak til et kurs, del av kurs eller 
annen opplæring i videregående skole, ev. opplæringsplass i en bedrift. 
Alle søkere til videregående opplæring telles med, uavhengig av hvorvidt 
den enkelte søker er kvalifisert til sine søkerønsker eller ikke. Kilde: 
Læringssenteret 
 
mr('Søkere som kom inn på sitt førstevalg')* 100/ (mr('Søkere til 
elevplass')+ mr('Søkere til lærlingeplass')) 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
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Mellomregning
: 

Søkere til lærlingeplass 
 
felt("ekst", "FKU_F_LÆRLING_SØKERE") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel lærlinger i prosent av antall læreplass-søkere 

Indikatoren viser forholdet mellom lærlinger og læreplass- søkere det 
akuelle skoleåret. Søker til læreplass er søker som har sendt inn 
søknadsskjema om læreplass via fylkets utdanningsadministrasjon i den 
hensikt å omfattes av formidlingstjenestens distribusjon av søkere til 
lærebedrifter. Alle søkere til læreplass telles med, uavhengig av hvorvidt 
den enkelte søker er kvalifisert til sine søkerønsker eller ikke. Kilde: 
Læringssenteret. 
 
mr('Antall lærlinger totalt')* 100/ mr('Søkere til lærlingeplass') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Antall lærlinger totalt 
Antall lærlinger etter rapporteringsfylke. 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Kvinnelige lærlinger 
Antall lærlinger som er kvinner etter registreringsfylke. 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_KVINNER") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel lærlinger som er kvinner 

Indikatoren viser andelen lærlinger som er kvinner i prosent av antall 
lærlinger totalt.Lærlinger er personer som har inngått lærekontrakt, møtt 
frem og startet i lære i bedrift, opplæringskontor eller opplæringsring med 
sikte på å avlegge fagprøve/ svenneprøve. 
 
mr('Kvinnelige lærlinger')* 100/ mr('Antall lærlinger totalt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Lærlinger 20 år og eldre 
Antall lærlinger 20 år og eldre etter registreringsfylke. 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_19- _ÅR") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel lærlinger 20 år og eldre 

Indikatoren viser andelen voksne lærlinger i prosent av antall lærlinger. 
Opplæringslova pkt. 2.2.stadfester voksnes rett til videregående opplæring. 
 
mr('Lærlinger 20 år og eldre')* 100/ mr('Antall lærlinger totalt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
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Mellomregning
: 

Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke 
Antall lærlinger etter registreringsfylke med læreplass i annet fylke. 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_BOSATT_I_FYLKE_LÆREPLAS
S_UTENFOR_FYLKE") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel lærlinger som har læreplass utenfor bostedfylke 

Indikatoren viser andel lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke i 
prosent av antall lærlinger. Lærlingens bosted defineres som den 
bostedskommune der eleven i følge folkeregisteret er registrert som bosatt 
per 1. oktober i skoleåret. Ugifte lærlinger er regent som bosatt i 
foreldrenes (forestattes) bolig, mens gifte elever er regnet som bosatt i 
ektefellens felles bolig. 
 
mr('Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke')* 100/ mr('Antall 
lærlinger totalt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i fagopplæring i skole 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_FAGOPPL_I_SKOLE") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever i fagopplæring i skole i prosent av antall lærlinger 

Indikatoren viser andel elever i fagopplæring i skole i prosent av antall 
lærlinger. 
 
mr('Elever i fagopplæring i skole')* 100/ mr('Antall lærlinger totalt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Ungdom 16-18 år som ikke er i videregående opplæring 
Antall ungdommer 16-18 år i fylket minus elever og lærlinger 16-18 år. 
 
felt ("ekst", "FKU_C_FYBOKOM_BEF1618")- felt("ekst", 
"FKU_A_KOMMNR_ELEVER_OG_LÆRLINGER_16- 18_ÅR") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel ungdom 16-18 år som ikke er i videregående opplæring 

 
Indikatoren viser andelen ungdom 16- 18 år som ikke er i videregående 
opplæring i prosent av det totale antallet ungdom mellom 16- 18 år. 
 
mr('Ungdom 16- 18 år som ikke er i videregående opplæring')* 100/ 
mr('Befolkningen totalt 16- 18 år') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Ungdom i oppfølgingstjenesten 
Det er tatt utgangspunkt i avgangsårene 1198, 1999 og 2000 fra 
grunnskolen. 
 
 

[Endre] 
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felt("ekst", "FKU_F_UNGDOM_OT") 
Nivå3: ja  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel ungdom i oppfølgingstjenesten 

 
I følge Opplæringslova har fylkeskommunen plikt til å etablere en 
oppfølgingstjeneste for ungdom med rett til videregående opplæring som 
ikke er i opplæring eller arbeid. Tilbud som formidles gjennom 
oppfølgingstjenesten skal primært ta sikte på å føre frem til 
studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse innenfor 
videregående opplæring. Målgruppen er ungdom som har rett, men som 
ikke har søkt eller tatt imot elev/ - læreplass, har avbrutt opplæring, ikke er 
i fast arbeid eller har tapt retten som følge av vedtak om bortvisning eller 
heving av lærekontrakt. Vi har her tatt utgangspunkt i aldersgruppen 16- 
18 år. Kilde: Læringssenteret. Tallene er ikke tidligere publisert. 
 
mr('Ungdom i oppfølgingstjenesten')* 100/ mr('Befolkningen totalt 16- 18 
år') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i annen skole enn videregående skole 
 
felt("ekst", "FKU_E_ELEVER_I_ANNEN_VGOPPL") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel ungdom 16-18 år som er elev i en annen skole enn videregående 

skole 
 
Indikatoren viser andel 16- 18 åringer som er elever i private vidergående 
skoler (AMO, folkehøgskoler og skoler utenom LINDA/ VIGO) i forhold til 
befolkningen 16- 18 åringer. 
 
mr('Elever i annen skole enn videregående skole')* 100/ mr('Befolkningen 
totalt 16- 18 år') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Antall skoler under lov 
 
 
felt("ekst", "FKU_E_Skol_i_alt_under_lov") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Private skoler under loven 
 
 
felt("ekst", "FKU_E_Privskol_i_alt_under_lov") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel private videregående skoler av skoler under loven 

 
Indikatoren viser andelen private skoler av skoler under loven. 
 
 

[Endre] 
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felt("ekst", "FKU_E_PRIVSKOL_ANDEL_UNDERLOV") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Skoler i alt, inkludert folkehøgskoler, AMO o.l. 
 
felt("ekst", "FKU_E_Skol_i_alt") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Private skoler, inkludert folkehøgskoler, AMO o.l. 
 
felt("ekst", "FKU_E_Privskol_i_alt") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel private skoler på videregående utdanningsnivå i prosent av 

antall skoler i alt 
Indikatoren viser andelen private skoler på videregående utdanningsnivå 
etter eierforhold. Dette inkluderer folkehøgskoler, skoler utenom LINDA/ 
VIGO og private skoler i omfanget. 
 
felt("ekst", "FKU_E_PRIVSKOL_ANDEL_AV_SKOLIALT") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Lærere over 50 år, andel 
 
felt("ekst", "FKU_K_LÆRERE_ANDEL_OVER_50ÅR") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel lærere over 50 år 

Inidkatoren viser andelen lærere over 50 år i både heltids- og 
deltidsstillinger ved fylkeskommunale skoler. 
 
mr('Lærere over 50 år, andel') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Antall lærere 
 
felt("ekst", "FKU_K_LÆRERE_ANTALL") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Lærere, kvinner 
 
felt("ekst", "FKU_K_LÆRERE_KVINNER") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel kvinnelige lærere 

Indikatoren viser andelen kvinnerlige lærere i heltids- og deltidsstillinger 
ved fylkeskommunale skoler. 
 
mr('Lærere, kvinner')* 100/ mr('Antall lærere') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
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Overskrift: Produktivitet 
Overskrift-nivå: 3  [Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter (Alle funksjoner unntatt 570, 
Opplæring i arbeidslivet) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 580, 585, 
590 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("510..560")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art')+ 
funksjon("580..590")+ mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto 
driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i fylkeskommunale skoler 
Elever omregnet til helårsekvivalenter i fykeskommunale videregående 
skoler. 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_TIL_HELÅRSEKVIV
ALENTER_SOM_EIES_AV_FK") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter (alle funksjoner unntatt 570) per elev 

Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 580, 585, 
590 / antall elever i fylkeskommunale skoler. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter (Alle funksjoner unntatt 570, Opplæring 
i arbeidslivet)')* 1000/ mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Brutto investeringsutgifter i alt, videregående opplæring 
Brutto investeringsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 
590 
 
+ kontoklasse("0")+ funksjon("510..590")+ 
mr('faktaark_global_finans:Brutto investeringsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Brutto investeringsutgifter i alt per elev 

Brutto investeringsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 
590 / antall elever i fylkeskommunale skoler. 
 
+ mr('Brutto investeringsutgifter i alt, videregående opplæring')/ mr('Elever 
i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
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Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning og skyss 
(510) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 510 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("510")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning og skyss 

(510) per elev i alt 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 510 per elev/ antall elever i 
fylkeskommunale skoler. 
 
+ mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning og skyss 
(510)')* 1000/ mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til undervisning (520) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 520 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("520")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til undervisning (520) per elev i alt 

Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 520 / elever i fylkeskommunale 
skoler. 
 
+ mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til undervisning (520)')* 1000/ 
mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Lønnsutgifter til undervisning (520) 
Lønnsutgifter for funksjon 520 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("520")+ mr('faktaark_global_finans:Lønn') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Herav; lønnsutgifter til undervisning (520) per elev i alt 

 
Lønnsutgifter for funksjon 520 / elever i fylkeskommunale skoler 
 
+ mr('Lønnsutgifter til undervisning (520)')* 1000/ mr('Elever i 
fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til alle studieretninger (541-554) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("510+ 520+ 540+ 541+ 542+ 543+ 544+ 
545+ 546+ 547+ 548+ 549+ 550+ 551+ 552+ 553+ 554")+ 
 

[Endre] 
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mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til alle studieretninger (541-556) per 

elev i alt 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 / elever i 
fylkeskommunale skoler. 
 
+ mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til alle studieretninger (541- 554)')* 
1000/ mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Lønnsutgifter til alle studieretninger (541-556) 
Lønnsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 
547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("510+ 520+ 540+ 541+ 542+ 543+ 544+ 
545+ 546+ 547+ 548+ 549+ 550+ 551+ 552+ 553+ 554 ")+ 
mr('faktaark_global_finans:Lønn') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Herav; lønnsutgifter til alle studieretninger (541-556) per elev i alt 

 
Lønnsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 
547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 / elever i fylkeskommunale skoler. 
 
+ mr('Lønnsutgifter til alle studieretninger (541- 556)')* 1000/ mr('Elever i 
fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt 
tilpasset opplæring (560) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 560 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("560")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt 

tilpasset opplæring (560) per elev i alt 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 560 / elever i fylkeskommunale 
skoler. 
 
+ mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt 
tilpasset opplæring (560)')* 1000/ mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Lønnsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring 
(560) 
Lønnsutgifter for funksjon 560

[Endre] 
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+ kontoklasse("1")+ funksjon("560")+ mr('faktaark_global_finans:Lønn') 
Nivå3: ja  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Herav, lønnsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset 

opplæring (560) per elev i alt 
 
Lønnsutgifter for funksjon 560 / elever i fylkeskommunale skoler. 
 
+ mr('Lønnsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring 
(560)')* 1000/ mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter (inkl. overføring til andre private) til 
fagopplæring i arbeidslivet (570) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 570. Art 470 (overføring til 
andre private) er her inkludert 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("570")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art')+ 
funksjon("570")+ art("470") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter (inkl. overføring til andre private) til 

fagopplæring i arbeidslivet (570) per lærling 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter (inkl art 470 overføring til andre private) 
for funksjon 570 / antall lærlinger totalt 
 
+ mr('Korrigerte brutto driftsutgifter (inkl. overføring til andre private) til 
fagopplæring i arbeidslivet (570)')* 1000/ mr('Antall lærlinger totalt') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter (inkl. overføring til andre private) til 
voksenopplæring/ressurssentervirksomhet (580) 
Korrigerte brutto driftsutgifter (inkl. art 470 overføring til andre private) 
for funksjon 580 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("580")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til 

voksenopplæring/ressurssentervirksomhet (580) per elev i alt 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 580 / antall elever i 
fylkeskommunale skoler. 
 
+ mr('Korrigerte brutto driftsutgifter (inkl. overføring til andre private) til 
voksenopplæring/ ressurssentervirksomhet (580)')* 1000/ mr('Elever i 
fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
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Mellomregning
: 

Lønnsutgifter til voksenopplæring/ressurssentervirksomhet (580) 
Lønnsutgifter for funksjon 580 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("580")+ mr('faktaark_global_finans:Lønn') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Herav; lønnsutgifter til voksenopplæring/ressurssentervirksomhet 

(580) per elev i alt 
 
Lønnsutgifter for funksjon 580 / elever i fylkeskommunale skoler. 
 
+ mr('Lønnsutgifter til voksenopplæring/ ressurssentervirksomhet (580)')* 
1000/ mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til 

voksenopplæring/ressurssentervirksomhet (580) per elev 20 år og eldre 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 580 / elever 20 år og eldre. 
 
+ mr('Korrigerte brutto driftsutgifter (inkl. overføring til andre private) til 
voksenopplæring/ ressurssentervirksomhet (580)')* 1000/ mr('Elever 20 år 
og eldre') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 590 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("590")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590) 

per elev i alt 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 590 / elever i fylkeskommuanle 
skoler. 
 
+ mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590)')* 
1000/ mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Lønnsutgifter til andre undervisningsformål (590) 
Lønnsutgifter for funksjon 590 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("590")+ mr('faktaark_global_finans:Lønn') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Herav; lønnsutgifter til andre undervisningsformål (590) per elev i alt

 
Lønnsutgifter for funksjon 590 / elever i fylkeskommunale skoler. 
 
+ mr('Lønnsutgifter til andre undervisningsformål (590)')* 1000/ 

[Endre] 
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mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger 
(funksjon 541, 547 og 549) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 541, 547, 549 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("541, 547, 549")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Lønnsutgifter til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 549) 
Lønnsutgifter for funksjonene 541, 547, 549 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("541+ 547+ 549")+ 
mr('faktaark_global_finans:Lønn') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger 

(funksjon 541, 547 og 549) per elev 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 541, 547, 549 / elever i 
allmennfaglige studeretninger. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger 
(funksjon 541, 547 og 549)')* 1000/ mr('Elever i allmennfaglige 
studieretninger') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Herav; lønnsutgifter til allmennfaglige studieretninger (funksjon 541, 

547 og 549) per elev 
 
Lønnsutgifter for funksjonene 541, 547, 549 / elever i allmennfaglige 
studieretninger. 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("541+ 547+ 549")+ 
mr('faktaark_global_finans:Lønn'))* 1000/ + mr('Elever i allmennfaglige 
studieretninger') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for allmenne, 
økonomiske og administrative fag (541) 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 541 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("541")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag 
(541, 547 og 549) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 
 

[Endre] 
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Antall elever i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative 
fag(funksjon 541). 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKE
IER_SKOLE_STUDRET_ALMØKAD") 
Nivå3: ja  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for allmenne, 

økonomiske og administrative fag (541) per elev 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 541 / elever i allmenne, 
økonomiske og administrative fag. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for allmenne, 
økonomiske og administrative fag (541)')* 1000/ mr('Elever i studieretning 
for allmenne, økonomiske og administrative fag (541, 547 og 549) ') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for musikk, dans og 
drama (549) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 549 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("549")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i studieretning for musikk, dans og drama (549) 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKE
IER_SKOLE_STUDRET_MUSDRAMA") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for musikk, dans og 

drama (549) per elev 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 549/ elever i studieretning for 
musikk, dans og drama. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for musikk, dans og 
drama (549)')* 1000/ mr('Elever i studieretning for musikk, dans og drama 
(549) ') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for idrettsfag (547) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 547 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("547")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i studieretning for idrettsfag (547) 
Antall elever i studieretning for idrettsfag (funksjon 547) [Endre] 



 53

felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKE
IER_SKOLE_STUDRET_IDRETT") 
Nivå3: ja  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for idrettsfag (547) 

per elev 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 547 / elever i studieretning for 
idrettsfag 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for idrettsfag (547)')* 
1000/ mr('Elever i studieretning for idrettsfag (547)') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter yrkesfaglige studieretninger (alle 
studieretningsfunksjoner unntatt funksjon 541, 547 og 549) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 510, 520, 540, 542, 543, 544, 
545, 546, 548, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("542..546")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art')+ 
funksjon("548")+ mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto 
driftsutgifter, art')+ funksjon("550..590")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i fylkeskommunale skoler, yrkesfaglige studieretninger 
Antall elever i yrkesfaglige studieretninger (alle studieretningsfunksjoner 
unntatt funksjon 541, 547 og 549) 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKE
IER_SKOLE_STUDRET_YRKEIALT") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter yrkesfaglige studieretninger (alle 

studieretningsfunksjoner unntatt funksjon 541, 547 og 549) per elev 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter for studierettsfunksjon 510, 520, 540, 542, 
543, 544, 545, 546, 548, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 / 
elever i yrkesfaglige studieretninger. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter yrkesfaglige studieretninger (alle 
studieretningsfunksjoner unntatt funksjon 541, 547 og 549) ')* 1000/ 
mr('Elever i fylkeskommunale skoler, yrkesfaglige studieretninger') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Lønnsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (alle 
studieretningsfunksjoner unntatt funksjon 541, 547 og 549) 
Lønnsutgifter for funksjonene 510,520,540, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 

[Endre] 
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+ kontoklasse("1")+ funksjon("510+ 520+ 540+ 542+ 543+ 544+ 545+ 
546+ 548+ 550+ 551+ 552+ 553+ 554+ 560+ 570+ 580+ 585+ 590")+ 
mr('faktaark_global_finans:Lønn') 
Nivå3: ja  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Herav; lønnsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (alle 

studieretningsfunksjoner unntatt funksjon 541, 547 og 549) per elev 
 
Lønnsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 
550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 / elever i yrkesfaglige 
studieretninger. 
 
+ mr('Lønnsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (alle 
studieretningsfunksjoner unntatt funksjon 541, 547 og 549)')* 1000/ 
mr('Elever i fylkeskommunale skoler, yrkesfaglige studieretninger') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]  
   

Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for helse- og sosialfag 
(546) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 546 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("546")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i studieretning for helse- og sosialfag (546) 
 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_ 
HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_HELSESOS") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for helse- og sosialfag 

per elev 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 546 / elever i studieretning for 
helse- og sosialfag. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for helse- og sosialfag 
(546)')* 1000/ mr('Elever i studieretning for helse- og sosialfag (546)') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for naturbruk (551) 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 551 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("551")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i studieretning for naturbruk (551) 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKE
 

[Endre] 
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IER_SKOLE_STUDRET_NATUR") 
Nivå3: ja  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for naturbruk (551) 

per elev 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 551 / antall elever i studieretning 
for naturbruk. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for naturbruk (551)')* 
1000/ mr('Elever i studieretning for naturbruk (551)') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter i formgivingsfag (544) per elev 
Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 554 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("544")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i studieretning for formgivningsfag (544) 
 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_ 
HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_FORMGIV") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter i formgivingsfag (544) per elev 

Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 544 / antall elever i studieretning 
for formgivningsfag. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter i formgivingsfag (544) per elev ')* 
1000/ mr('Elever i studieretning for formgivningsfag (544)') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for hotell- og 
næringsmiddelfag (545) 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 545 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("545")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag (545) 
Antall elever i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag (funksjon 545)
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKE
IER_SKOLE_STUDRET_HOTNÆR") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for hotell- og 

næringsmiddelfag (545) per elev 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 545 / elever i studieretning for 
hotell- og næringsmiddelfag. 

[Endre] 
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mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for hotell- og 
næringsmiddelfag (545)')* 1000/ mr('Elever i studieretning for hotell- og 
næringsmiddelfag (545)') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for byggfag (542) 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 542 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("542")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i studieretning for byggfag (542) 
 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_ 
HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_BYGGFAG") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for byggfag (542) per 

elev 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 542 / elever i studieretning for 
byggfag. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for byggfag (542)')* 
1000/ mr('Elever i studieretning for byggfag (542)') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for tekniske byggfag 
(552) 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 552 
 
(+ kontoklasse("1")+ funksjon("552")+ art("010..290")+ a370+ a380+ 
art("400..480")+ a590+ a690+ a710+ a790) 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i studieretning for tekniske byggfag (552) 
 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_ 
HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_TEKBYGG") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for tekniske byggfag 

(552) per elev 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 552 / elever i studieretning for 
teknisk byggfag. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for tekniske byggfag 
(552)')* 1000/ mr('Elever i studieretning for tekniske byggfag (552)') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for elektrofag (543) 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 543 
 

[Endre] 
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+ kontoklasse("1")+ funksjon("543")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i studieretning for elektrofag (543) 
 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_ 
HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_ELEKTRO") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for elektrofag (543) 

per elev 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 543 / elever i studieretning for 
elektrofag. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for elektrofag (543)')* 
1000/ mr('Elever i studieretning for elektrofag (543)') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for mekaniske fag 
(550) 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 550 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("550")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i studieretning for mekaniske fag (550) 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKE
IER_SKOLE_STUDRET_MEK") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for mekaniske fag 

(550) per elev 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 550 / elever i studieretning for 
mekaniske fag. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for mekaniske fag 
(550)')* 1000/ mr('Elever i studieretning for mekaniske fag (550)') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for kjemi og 
prosessfag (558) 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 548 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("548")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
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Mellomregning
: 

Elever i studieretning for kjemi og prosessfag (548) 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKE
IER_SKOLE_STUDRET_KJEMPROS") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for kjemi og 

prosessfag (548) per elev 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 548 / elever i studieretning for 
kjemi- og prosessfag. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for kjemi og prosessfag 
(558)')* 1000/ mr('Elever i studieretning for kjemi og prosessfag (548) ') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for trearbeidsfag 
(553) 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 553 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("553")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i studieretning for trearbeidsfag (553) 
 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_ 
HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_TREARB") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for trearbeidsfag 

(553) per elev 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 553 / elever i studieretning for 
trearbeidsfag. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for trearbeidsfag 
(553)')* 1000/ mr('Elever i studieretning for trearbeidsfag (553) ') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Korrigerte brutto driftsutgifter til teknisk fagskole (554) 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 554 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("554")+ 
mr('faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever i teknisk fagskole (554) 
 
felt ("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_ 
HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_TEKFAG") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
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Indikator: Korrigerte brutto driftsutgifter til teknisk fagskole (554) per elev 1 
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 554 / elever i teknisk fagskole. 
 
mr('Korrigerte brutto driftsutgifter til teknisk fagskole (554)')* 1000/ 
mr('Elever i teknisk fagskole (554) ') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Lønnsutgifter til teknisk fagskole (554) 
Lønnsutgifter til funksjon 554 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("554")+ mr('faktaark_global_finans:Lønn') 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Herav; lønnsutgifter til teknisk fagskole (funksjon 554) per elev 

Lønnsutgifter for funksjon 554 / elever i teknisk fagskole 
 
+ mr('Lønnsutgifter til teknisk fagskole (554)')* 1000/ mr('Elever i teknisk 
fagskole (554) ') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Antall elever i grunnkurs 
 
felt("ekst", "FKU_G_Elever_i_alt_grunnk") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever bestått grunnkurs 
 
felt("ekst", "FKU_G_Elev_bestått_grunnkurs") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever som har bestått grunnkurs 

Indikatoren viser andel elever som har bestått grunnkurs i videregående 
opplæring i prosent i forhold til elever i grunnkurs i alt. 
 
felt("ekst", "FKU_G_ELEV_ANDEL_BESTÅTT_GRUNNK") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Antall elever i VKI 
 
felt("ekst", "FKU_G_Elev_i_alt_VKI") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever bestått VKI 
 
felt("ekst", "FKU_G_Elev_bestått_VKI") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever som har bestått videregående kurs I 

Indikatoren viser andel elever i videregående kurs I som har bestått 
videregående kurs I. VKI er andre kurstrinnet/ året i videregående 
opplæring. 
 

[Endre] 
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felt("ekst", "FKU_G_ELEV_ANDEL_BESTÅTT_VKI") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever bestått VKII 
 
felt("ekst", "FKU_G_Elev_bestått_VKII") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever med minoritetsspråklig landbakgrunn som har bestått VKII 
 
felt("ekst", "FKU_G_Elev_minoritetsspråklig_bestått_VKII") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever som har bestått videregående kurs II som har 

minoritetsspråklig bakgrunn 
Indikatoren viser andel elever med minoritetsspråklig bakgrunn som har 
fullført og bestått videregående kurs II av elever i videregående kurs II i 
alt. Gruppen elever med minoritetsspråklig bakgrunn er definert som 
elever som er førstegenereasjonsinnvandrere uten norsk, svensk eller 
dansk landbakgrunn og andregenereasjonsinnvandrere uten norsk, svensk 
eller dansk landbakgrunn. 
 
felt("ekst", 
"FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_VKII_MINORITETSSPRÅ
KLIG_LANDBAKGRUNN") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever bestått VKII som har foreldre med grunnskoleutdanning 
 
felt("ekst", "FKU_G_Elever_i_VKII_foreldre_med_grunnskole") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever som har bestått videregående kurs II som har foreldre 

med grunnskoleutdanning 
Indikatoren viser andel elever som har bestått videregående kurs II som 
har foreldre uten utdanning over grunnskoleutdanning, i forhold til antall 
elever i alt som har bestått videregående kurs II. Uoppgitt utdanningsnivå 
er holdt utenfor ved beregning av prosent. 
 
felt("ekst", "FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_VKII_ 
FORELDRE_MED_GRUNNSKOLE_UTD") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever bestått VKII som har foreldre med videregående opplæring 
 
felt("ekst", "FKU_G_Elever_i_VKII_foreldre_med_vgutd") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever som har bestått videregående kurs II som har foreldre 

med videregående utdanning 
Indikatoren viser andel elever som har bestått videregående kurs II som 
har foreldre uten utdanning over videregående skole. Uoppgitt 
utdanningsnivå er holdt utenfor ved beregning av prosent.

[Endre] 
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felt("ekst", "FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_VKII_ 
FORELDRE_MED_VIDEREGÅENDE_UTD") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever bestått VKII som har foreldre med høyere utdanning 
 
felt("ekst", "FKU_G_Elever_i_VKII_foreldre_med_høyereutd") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever som har bestått videregående kurs II som har foreldre 

med høyere utdanning 
Indikatoren viser andel elever som har bestått videregående kurs II som 
har foreldre med utdanning fra universitet eller høgskole. Uoppgitt 
utdanningsnivå er holdt utenfor ved beregning av prosent. 
 
felt("ekst", "FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_VKII_ 
FORELDRE_MED_HØYERE_UTD") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever som ikke har bestått VKII 
 
felt("ekst", "FKU_G_Elev_ikke_bestått_VKII") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever som ikke har bestått videregående kurs II 

Indikatoren viser andelen elever som ikke har bestått videregående kurs II 
av elever som har gått videregående kurs II i alt. 
 
felt("ekst", "FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_IKKEBESTÅTT_VKII") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever uten årskursbevis 
 
felt("ekst", "FKU_G_Elever_uten_årskursbevis") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever som mangler årskursbevis eller annen vurdering 

Indikatoren viser andelen elever som ikke har fått årskursbevis eller annen 
vurdering i forhold til elever i alt som har avsluttet videregående 
utdanning. Elevmassen omfatter her både elever som har avsluttet 
grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II. 
 
felt("ekst", "FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_UTEN_VITNEMÅL") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever som har sluttet i løpet av skoleåret 
 
felt("ekst", "FKU_G_Elev_slutt_iløpet_av_året") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever som har sluttet i løpet av året 

Indikatoren viser andel elever som har avbrutt utdanningen i løpet av [Endre] 
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skoleåret. Elevmassen omfatter både grunnkurs, videregående kurs I og 
videregående kurs II. 
 
felt("ekst", "FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_GJENNOM_ÅRET") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring 
på henholdsvis 3 og 4 år 
 
felt("ekst", "FKU_G_Bestått_under_og_på_normert") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever og lærlinger med foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn 
blandt elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående 
opplæring på henholdsvis 3 og 4 år 
 
felt("ekst", "FKU_G_Bestått_normert_minoritetsspråklig") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever og lærlinger med minoritetsspråklig bakgrunn blant 

elever og lærlinger i alt som har fullført og bestått videregående 
opplæring på henholdsvis 3 og 4 år 
 
Indikatoren viser hvor stor andel elever og lærlinger med 
minoritetsspråklig bakgrunn, utgjør blant alle elever og lærlinger som har 
fullført videregående utdanning på henholdsvis 3 og 4 år. Elever og 
lærlinger med minoritetsspråklig bakgrunn er definert som første- og 
andregenerasjonsinnvandrere uten svensk eller dansk landbakgrunn. 
 
felt("ekst", 
"FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_NORMERT_FORELDRE_
MED_MINORITETSSPRÅKLIG_LANDBAKGRUNN") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever og lærlinger som har foreldre med grunnskoleutdanning blant 
elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring 
på henholdsvis 3 og 4 år 
 
felt("ekst", "FKU_G_Bestått_normert_grunnskoleutd") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever og lærlinger som har foreldre med grunnskoleutdanning 

blant elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående 
opplæring på henholdsvis 3 og 4 år 
 
Indikatoren viser hvor stor andel elever og lærlinger som har foreldre uten 
utdanning over grunnskolenivå, utgjør blant elever og lærlinger som har 
fullført videregående utdanning på henholdsvis 3 og 4 år. 
 
felt("ekst", 
"FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_NORMERT_FORELDRE_
MED_GRUNNSKOLE_UTD") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 
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  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever og lærlinger som har foreldre med videregående utdanning 
blant elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående 
opplæring på henholdsvis 3 og 4 år 
 
felt("ekst", "FKU_G_Bestått_normert_vgutd") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator: Andel elever og lærlinger som har foreldre med videregående 

utdanning blant elever og lærlinger som har fullført og bestått 
videregående opplæring på henholdsvis 3 og 4 år 
Indikatoren viser hvor stor andel elever som har foreldre med 
videregående utdanning utgjør blant elever og lærlinger som har fullført 
videregående opplæring på henholdsvis 3 og 4 år. 
 
felt("ekst", "FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_ 
NORMERT_FORELDRE_MED_VIDEREGÅENDE_UTD") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Mellomregning
: 

Elever og lærlinger som har foreldre med høyere utdanning blant 
elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring 
på henholdsvis 3 og 4 år 
 
felt("ekst", "FKU_G_Bestått_normert_høyereutd") 
Nivå3: ja  

[Endre] 

  [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning]    
Indikator:� Andel elever og lærlinger som har foreldre med høyere utdanning 

blant elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående 
utdanning på henholdsvis 3 og 4 år 
Indikatoren viser hvor stor andel elever og lærlinger som har foreldre med 
utdanning fra universitet eller høgskole utgjør blant elever og lærlinger 
som har fullført videregående opplæring på henholdsvis 3 og 4 år. 
 
felt("ekst", "FKU_G_ELEVSLUT_BESTÅTT_NORMERT_ 
FORELDRE_MED_HØYERE_UTD") 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Lærlinger bestått fagprøve med minoritetsspråklig bakgrunn 
 
felt("ekst", "FKU_G_Bestått_fagprøve_minoritetsspråklig") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel kandidater til fag- eller svenneprøven med minoritetsspråklig 

bakgrunn som har bestått prøve 
 
Indikatoren viser andel kandidater til fag- eller svenneprøven med 
minoritetsspråklig bakgrunn som fikk bestått prøve av kandidater til prøve 
i alt. Med minoritetsspråklig bakgrunn menes første- og andre 
generasjonsinnvandrere uten svensk eller dansk bakgrunn. 
 
felt("ekst", 
"FKU_G_LÆRLSLUT_ANDEL_BESTÅTT_FAGPRØVE_MED_MINO
RITETSSPRÅKLIG LANDBAKGRUNN") 

[Endre]�
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Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �
 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Antall klasser 
 
felt("ekst", "FKU_B_SKOLEKOM_KLASSER") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Elever per klasse 

 
Indikatoren viser et gjennomsnittlig antall elever per klasse. En klasse er 
en organisatorisk enhet bestående av 1- 30 elever. Den vanligste 
klassestørrelsen er 12- 15 elevplasser på studieretning som fører til 
yrkeskompetanse og 27- 30 elevplasser på studieretninger som fører til 
studiekompetanse. KUF har fastsatt et minste læretimetall per klasse for de 
ulike kurs og studieretninger. 
 
mr('Antall elever')/ mr('Antall klasser') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Elever i allmennfaglige studieretninger 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_FKOM_VGS_OG_STUD_RETN_01_
21_22_23") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Elever i yrkesfaglige studieretninger 
Antall elever ved yrkesfaglige studieretninger. 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_FKOM_VGS_OG_STUD_RETN_IK
KE_01_21_22_23") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Elevplasser i fylkeskommunale skoler 
 
Antall elevplasser i fylkeskommunen. 
felt("ekst", "FKU_B_SKOLEKOM_PLASSER") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Skoler i alt 
 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_SKOLIALT") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Elever per skole 

Indikatoren viser antall elever i gjennomsnitt per skole. 
 
mr('Antall elever')/ mr('Skoler i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Mellomregning
:�

Skoler med færre enn 100 elever 
 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_SKOL100E") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel skoler med færre enn 100 elever 

 
Andel skoler med færre enn 100 elever i prosent av antall skoler i 
fylkeskommunen. De administrative utgiftene per elev er høyere på små 
skoler enn på store skoler. 
 
mr('Skoler med færre enn 100 elever')* 100/ mr('Skoler i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Elevplasser 
Antall elevplasser minus elever i fagopplæring i skole. 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_ELEVER")- felt("ekst", 
"FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_FAGOPPL_I_SKOLE") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Oppfyllingsgrad. Elever i prosent av elevplasser 

 
Indikatoren for oppfyllingsgrad indikerer i hvilken grad fylkeskommunen 
klarer å utnytte sin utdanningskapasitet ved å få elever i de elevplassene 
den har opprettet. Fag hvor elevene primært skal være i lære i VKII 
yrkesfag er holdt utenfor beregningen av oppfyllingsgrad. 
 
mr('Elevplasser')* 100/ mr('Elevplasser i fylkeskommunen') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Elever per lærer 

 
Indikatoren viser andel elever i fylkeskommunale skoler i forhold til lærere 
i heltids- og deltidsstillinger. 
 
mr('Elever i fylkeskommunale skoler')/ mr('Antall lærere') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Lærertimer per klasse 
 
 
felt("ekst", "FKU_H_KOMMNR_LÆRETIMER") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Gjennomsnittlig antall lærertimer per klasse per år i alt 

 
Indikatoren viser gjennomsnittlig antall læretimer per klasse per år i alt. 
En læretime er en undervisningstime bestående av 45- 55 minutter 
gjennomført av en lærer. Kilde: Læringssenteret. 
 
mr('Lærertimer per klasse') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]�
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 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Lærertimer per klasse per år i grunnkurs 
 
felt("ekst", "FKU_H_KOMMNR_LÆRETIMER_GK") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Gjennomsnittlig antall lærertimer per klasse per år i grunnkurs. 

 
Indikatoren gir en indikasjon på omfanget av fylkeskommunenes 
pedagogiske ressursbruk i videregående skoler. En læretime er en 
undervisningstime bestående av 45- 55 minutter gjennomført av en lærer. 
Kilde: Læringssenteret. 
 
mr('Lærertimer per klasse per år i grunnkurs') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Lærertimer per klasse per år i VKI 
 
felt("ekst", "FKU_H_KOMMNR_LÆRETIMER_VKI") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Gjennomsnittlig antall lærertimer per klasse per år i videregående 

kurs I 
 
Indikatoren gir en indikasjon på omfanget av fylkeskommunenes 
pedagogiske ressursbruk i videregående skoler. En læretime er en 
undervisningstime bestående av 45- 55 minutter gjennomført av en lærer. 
Kilde: Læringssenteret. 
 
mr('Lærertimer per klasse per år i VKI') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Lærertimer per klasse per år VKII 
 
felt("ekst", "FKU_H_KOMMNR_LÆRETIMER_VKII") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Gjennomsnittlig antall lærertimer per klasse per år i videregående 

kurs II. 
 
Indikatoren gir en indikasjon på omfanget av fylkeskommunenes 
pedagogiske ressursbruk i videregående skoler. En læretime er en 
undervisningstime bestående av 45- 55 minutter gjennomført av en lærer. 
Kilde: Læringssenteret. 
 
mr('Lærertimer per klasse per år VKII') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Overskrift:� Utdypende tjenesteindikatorer 

Overskrift-nivå: 2 � [Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Mellomregning
:�

Elever i alt 
 
Antall elever etter fylkeskommune. 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_ELEVER") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel elever i allmennfaglig studieretning 

Indikatoren viser andel elever i allmennfaglige studieretninger (funksjon 
541, 547 og 459) i prosent av antall elever totalt. Studieretning for 
allmenne, økonomiske og administrative fag, studieretning for idrettsfag og 
studieretning for musikk, dans og drama regnes for allmennfaglige 
studieretninger. 
 
mr('Elever i allmennfaglige studieretninger')* 100/ mr('Elever i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Antall elever i yrkesfaglig studieretning 
Antall elever i yrkesfaglig studieretning etter fylkeskommune. 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_STUDRETN_YRKESKOMP") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel elever i yrkesfaglig studieretning 

 
Indikatoren viser andel elever i yrkesfaglige studieretninger (alle 
funksjoner untatt 541, 457 og 549) i prosent av antall elever totalt. 
 
mr('Antall elever i yrkesfaglig studieretning')* 100/ mr('Elever i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel elever i teknisk fagskole 

 
Indikatoren viser andel elever i teknisk fagskole (funksjon 554) i prosent av 
antall elever totalt. Teknisk fagskole er sortert under lov om videregående 
opplæring. Teknisk fagskole gir generell studiekompetanse for universitet 
og høgskoler. Teknisk fagskole er toårig, bygger på fag- og svennebrev 
eller vitnemål fra treårig likeverdig yrkesutdanning og i tillegg et års 
yrkespraksis etter fag- eller yrkesutdanningen. 
 
mr('Elever i teknisk fagskole (554)')* 100/ mr('Elever i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Elever i grunnkurs 
 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_ELEVER_GRUNNKURS") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel elever i grunnkurs 

 
Indikatoren viser andelen elever i grunnkurs i prosent av antall elever 
totalt. Grunnkurset er det førstekurstrinnet/ året i videregående opplæring. 

[Endre]�
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mr('Elever i grunnkurs')* 100/ mr('Elever i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Elever i VKI 
 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_ELEVER_VGI") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel elever i VKI 

 
Indikatoren viser andel elever i videregående kurs I i prosent av elever 
totalt. VKI er det andre kurstrinnet/ året i videregående opplæring. 
 
mr('Elever i VKI')* 100/ mr('Elever i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Elever i VKII 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_ELEVER_VGII") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel elever i VKII 

 
Indikatoren viser andel elever i videregående kurs II i prosent av antall 
elever totalt. VKII er det tredje kurstrinnet/ året i videregående opplæring. 
 
mr('Elever i VKII')* 100/ mr('Elever i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Elever i uoppgitt studietrinn 
 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_ELEVER_ANNEN_UTDANNING") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel elever i uoppgitt studietrinn 

 
Indikatoren viser andel elever i uoppgitt studietrinn i prosent av antall 
elever totalt. 
 
mr('Elever i uoppgitt studietrinn')* 100/ mr('Elever i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Elever med rett 
 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_ELEVER_MED_RETT") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Indikator:� Andel elever med rett 
 
Indikatoren viser andel elever med rett i prosent av antall elever totalt. 
Reform 94 ga all ungdom mellom 16- 18 lovfestet rett til videregående 
opplæring. Indikatoren viser hvor stor andel elevene med rett utgjør av den 
totale elevmasse i videregående opplæring. 
 
mr('Elever med rett')* 100/ mr('Elever i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Elever i AMO- kurs 
 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_ARBEIDSMARKEDSKURS") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Elever i voksenopplæring og arbeidsmarkedskurs 
 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_VOKSENOPPLÆRING")+ 
felt("ekst", 
"FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_ARBEIDSMARKEDSKURS") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel elever i AMO- kurs 

 
Indikatoren viser andel elever i AMO- kurs i prosent av antall elever totalt. 
Personer som har meldt seg arbdieslevig påsitt lokale arbeidskontor kan få 
tilbud om å delta på arbeidsmarkedskurs (AMO). Fra 1.1.96 har 
fylkeskommunenen overtatt ansvaret for arbeidsmarkedskurs som de driver 
på vegne av, og med, staten. 
 
mr('Elever i AMO- kurs')* 100/ mr('Elever i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Lærlinger med rett 
 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_MED_RETT") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel lærlinger med rett 

 
Inidkatoren viser andel lærlinger med rett i prosent av antall lærlinger 
totalt. Reform 94 ga all ungdom mellom 16- 18 lovfestet rett til 
videregående opplæring. 
 
mr('Lærlinger med rett')* 100/ mr('Antall lærlinger totalt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Mellomregning
:�

Nye lærlinger siste år 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_LÆRLING_NYLÆRL_IALT") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel nye lærlinger siste år i prosent av antall lærlinger i alt 

 
Indikatoren viser hvor stor prosentandel de nye lærlingene utgjorde i 
forhold til antall lærlinger i alt. 
 
mr('Nye lærlinger siste år')* 100/ mr('Antall lærlinger totalt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Kvinnelige lærlinger siste år 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_LÆRLING_NYLÆRL_KVINNER") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel nye lærlinger sist år som er kvinner 

 
Indikatoren viser hvor stor prosentandel kvinnene utgjorde blant de nye 
lærlingene. 
 
mr('Kvinnelige lærlinger siste år')* 100/ mr('Nye lærlinger siste år') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Elever og lærlinger med rett 
 
felt("ekst", 
"FKU_A_KOMMNR_ELEVER_OG_LÆRLINGER_MED_RETT") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Elever og lærlinger i alt 
 
felt("ekst", "FKU_A_KOMMNR_ELEVER_OG_LÆRLINGER_I_ALT")
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel elever og lærlinger med rett 

 
Indikatoren viser hvor stor prosentandel av elevene og lærlingene som har 
lovfestet rett til videregående opplæring i henhold til Lov om videregående 
opplæring § 8. 
 
mr('Elever og lærlinger med rett')* 100/ mr('Elever og lærlinger i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Fylkeskommunale skoler 
 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_FYLKSKOL") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Indikator:� Andel fylkeskommunale videregående skoler 
 
Indikatoren viser andel fylkeskommunale skoler i prosent i forhold til 
antall videregående skoler totalt. 
 
mr('Fylkeskommunale skoler')* 100/ mr('Skoler i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Statlige skoler 
 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_STATSKOL") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel statlige videregående skoler 

 
Indikatoren viser andel statlige skoler i prosent i forhold til antall 
videregående skoler. 
 
mr('Statlige skoler')* 100/ mr('Skoler i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Private skoler 
 
 
felt("ekst", "FKU_A_SKOLEKOM_PRIVSKOL") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel private videregående skoler 

 
Indikatoren viser hvor stor andel de private skolene utgjør i prosent av 
antall videregående skoler. De private skolene omfatter ikke 
folkehøyskoler, AMO- kurs og andre skoler som ikke blir rapportert inn via 
fylkeskommunene. 
 
mr('Private skoler')* 100/ mr('Skoler i alt') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Lærere 40 år og yngre, andel 
 
felt("ekst", "FKU_K_LÆRERE_ANDEL_UNDER_40ÅR") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel lærere som er yngre enn 40 år 

 
Indikatoren viser andlene lærere i heltids- og deltidsstillinger som er 40 år 
eller yngre. 
 
mr('Lærere 40 år og yngre, andel') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Mellomregning
:�

Lærere, gjennomsnittsalder 
 
felt("ekst", "FKU_K_LÆRERE_GJENNOMSNITTSALDER") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Lærernes gjennomsnittsalder 

 
Indikatoren viser lærernes gjennomsnittsalder, heltids- og deltidsstilling 
 
mr('Lærere, gjennomsnittsalder') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Lærere i heltidsstilling 
 
felt("ekst", "FKU_K_LÆRERE_HELTIDSSTILLING") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel lærere i heltidsstilling 

 
Indikatoren viser andelen lærere som har heltidsstilling av antall lærere. 
 
mr('Lærere i heltidsstilling')* 100/ mr('Antall lærere') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Kvinnelige lærere i heltidsstillinger 
 
 
felt("ekst", "FKU_K_LÆRERE_KVINNER_HELTIDSSTILLING") 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Andel kvinnelige lærere i heltidsstilling 

Indikatoren viser andelen kvinner i heltidsstillinger. 
 
mr('Kvinnelige lærere i heltidsstillinger')* 100/ mr('Lærere, kvinner') 
Desimaler: 1, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.06 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Brutto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning og skyss (510) 
Brutto driftsutgifter for funksjon 510 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("510")+ mr('faktaark_global_finans:Brutto 
driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Brutto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning og skyss (510) per elev 

i alt 
Brutto driftsutgifter for funksjon 510 / antall elever i fylkeskommunale 
skoler. 
 
+ mr('Brutto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning og skyss (510)')* 
1000/ mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Mellomregning
:�

Brutto driftsutgifter til undervisning (520) 
Brutto driftsutgifter for funksjon 520 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("520")+ mr('faktaark_global_finans:Brutto 
driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Brutto driftsutgifter til undervisning (520) per elev i alt 

Brutto driftsutgifter for funksjon 520 / elever i fylkeskommunale skoler. 
 
+ mr('Brutto driftsutgifter til undervisning (520)')* 1000/ mr('Elever i 
fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Brutto driftsutgifter til alle studieretninger (541-554) 
Brutto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("541+ 542+ 543+ 544+ 545+ 546+ 547+ 
548+ 549+ 550+ 551+ 552+ 553+ 554")+ 
mr('faktaark_global_finans:Brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Brutto driftsutgifter til alle studieretninger (541-554) per elev i alt 

 
Brutto driftsutgifter for funksjonene 510, 520, 540, 541, 542, 543, 544, 
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 7 elever i 
fylkeskommunale skoler 
 
+ mr('Brutto driftsutgifter til alle studieretninger (541- 554)')* 1000/ 
mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Brutto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 
549) 
Brutto driftsutgifter for funksjonene 541, 547, 549 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("541+ 547+ 549")+ 
mr('faktaark_global_finans:Brutto driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Brutto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 

549) per elev i alt 
Brutto driftsutgifter for funksjonene 541, 547, 549 / elever i 
fylkeskommunal skole 
 
+ mr('Brutto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger (541, 547 og 
549)')* 1000/ mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Brutto driftsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (alle funksjoner 
unntatt 541, 547 og 549) 
 

[Endre]�
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Brutto driftsutgifter for funksjonene 510, 511, 520, 540, 542, 543, 544, 
545, 546, 548, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("510..540")+ 
mr('faktaark_global_finans:Brutto driftsutgifter, art')+ 
funksjon("542..546")+ mr('faktaark_global_finans:Brutto driftsutgifter, 
art')+ funksjon("548")+ mr('faktaark_global_finans:Brutto driftsutgifter, 
art')+ funksjon("550..590")+ mr('faktaark_global_finans:Brutto 
driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja �

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Brutto driftsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (alle funksjoner 

unntatt 541, 547 og 549) per elev i alt 
Brutto driftsutgifter for funksjonene 510, 511, 520, 540, 542, 543, 544, 
545, 546, 548, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 570, 580, 585, 590 / elever i 
fylkeskommunal skole 
 
+ mr('Brutto driftsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (alle funksjoner 
unntatt 541, 547 og 549)')* 1000/ mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Brutto driftsutgifter til teknisk fagskole (554) 
Brutto driftsutgifter for funksjon 554 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("554")+ mr('faktaark_global_finans:Brutto 
driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Brutto driftsutgifter til teknisk fagskole (554) per elev i alt 

Brutto driftsutgifter for funksjon 554 / elever i fylkeskommunal skole 
 
+ mr('Brutto driftsutgifter til teknisk fagskole (554)')* 1000/ mr('Elever i 
fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset 
opplæring (560) 
Brutto driftsutgifter for funksjon 560 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("560")+ mr('faktaark_global_finans:Brutto 
driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset 

opplæring (560) per elev i alt 
Brutto driftsutgifter for funksjon 560 / elever i fylkeskommunale skoler. 
 
+ mr('Brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset 
opplæring (560)')* 1000/ mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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Mellomregning
:�

Brutto driftsutgifter til voksenopplæring (580) 
Brutto driftsutgifter for funksjon 580 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("580")+ mr('faktaark_global_finans:Brutto 
driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Brutto driftsutgifter til voksenopplæring (580) per elev i alt 

Brutto driftsutgifter for funksjon 580 / elever i fylkeskommunale skoler. 
 
+ mr('Brutto driftsutgifter til voksenopplæring (580)')* 1000/ mr('Elever i 
fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Mellomregning
:�

Brutto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590) 
Brutto driftsutgifter for funksjon 590 
 
+ kontoklasse("1")+ funksjon("590")+ mr('faktaark_global_finans:Brutto 
driftsutgifter, art') 
Nivå3: ja �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Indikator:� Brutto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590) per elev i alt 

Brutto driftsutgifter for funksjon 590 / elever i fylkeskommuanel skoler. 
 
+ mr('Brutto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590)')* 1000/ 
mr('Elever i fylkeskommunale skoler') 
Desimaler: 0, innrykk: nei, frigivingsdato: 15.03 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
Overskrift:� 1 Fylkeskommunene Oppland og Nordland fordeler både drifts- og 

lønnsutgifter på studieretninger, mens de andre fylkeskommunene kun 
fordeler driftsutgifter på studieretninger. Regnskapstall for Oppland 
og Nordland er derfor ikke sammenlignbare med regnskapstall for de 
andre fylkeskommunene på funksjonene 520 og 540-554. 
Overskrift-nivå: 4 �

[Endre]�

 � [Ny overskrift] || [Ny indikator] || [Ny mellomregning] �  �
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6 Mellomregninger i nivå 2 

Mellomregninger av typen 'faktaark:tittel' brukes for å referere til mellomregninger i 
globale faktaark. Mellomregningene legges automatisk inn i beregningen ved å klikke 
på tittelen. Finn-funksjonen vil finne formelen for mellomregningen i det aktuelle 
faktaarket. 

Mellomregning  Forklaring 
hovedoversikt_driftsregnskapet:A.A. Brukerbetalinger   [finn >>>] 
hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.A. Salg av 
driftsmidler og fast eiendom 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:A.B. Andre salgs- og 
leieinntekter 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.B. Andre 
salgsinntekter 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.C. Refusjoner   [finn >>>] 
hovedoversikt_driftsregnskapet:A.D. Rammetilskudd 
fra staten 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.D. Statlige 
overføringer 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.E. Andre 
overføringer 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:A.E. Andre statlige 
tilskudd 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:A.F. Andre overføringer   [finn >>>] 
hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.F. Renteinntekter og 
utbytte 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:A.G. Inntekts- og 
formuesskatt 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:A.G. SUM 
INNTEKTER 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:A.H. Eiendomsskatt   [finn >>>] 
hovedoversikt_driftsregnskapet:A.I. Andre direkte og 
indirekte skatter 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:A.J. SUM 
DRIFTSINNTEKTER 

  [finn >>>] 

behovsprofil:Antall 0-13 år Antall innbyggere 0-13 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 0-16 år Antall innbyggere 0 - 16 år  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 0-17 år Antall innbyggere 0- 17 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 0-19 år Antall innbyggere 0- 19 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 0-22 år Antall innbyggere 0- 22 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 0-5 år Antall innbyggere 0 - 5 år  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 0-6 år Antall innbyggere 0-6 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 0-åringer Antall innbyggere 0 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 1-2 år Antall innbyggere 1 tom 2 år pr  [finn >>>] 



 77

behovsprofil:Antall 1-5 år Antall innbyggere 0 tom 5 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 1-7 år Antall innbyggere 1 tom 7 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 1-åringer Antall innbyggere 1 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 14 år og over Antall innbyggere 14 år og over pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 15-åringer Antall innbyggere 15 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 16-18 år Antall innbyggere 16 tom 18 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 16-24 år Antall innbyggere 16-24 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 16-66 år Antall innbyggere 16-66 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 16-åringer Antall innbyggere 16 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 17 år og over Antall innbyggere 17 år og over pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 18 år og over Antall innbyggere 18 år og over pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 19 år og over Antall innbyggere 19 år og over pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 19-24 år Antall innbyggere 19 tom 24 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 2-3 år Antall innbyggere 2 tom 3 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 2-åringer Antall innbyggere 2 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 20-66 år Antall innbyggere 20 tom 66 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 25-54 år Antall innbyggere 24 - 54 år per 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 25-66 år Antall innbyggere 25 tom 66 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 3-5 år Antall innbyggere 3 tom 5 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 4-åringer Antall innbyggere 4 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 5-åringer Antall innbyggere 5 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 6-15 år Antall innbyggere 6 tom 15 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 6-9 år Antall innbyggere 6 tom 9 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 6-åringer Antall innbyggere 6 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 67 år og over Antall innbyggere 67 år og over pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 67-79 år Antall innbyggere 67 tom 79 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 80 år og over Antall innbyggere 80 år og over pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 80-89 år Antall innbyggere 80 tom 89 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall 90 år og over Antall innbyggere 90 år og over pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall arbeidsledige 16-24 år Antall arbeidsledige pr. 31.1. året før  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall arbeidsledige 25-66 år Antall arbeidsledige pr. 31.1. året før  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall arbeidsledige pr. 31.1.99 Antall arbeidsledige pr. 31.1. året før  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall døde i løpet av året MELLOMREGNING: 'Antall døde i løpet av året' 

[forklaring: Antall døde i 1999]  [finn >>>] 
Antall elever   [finn >>>] 
Antall elever i VKI   [finn >>>] 
Antall elever i grunnkurs   [finn >>>] 
Antall elever i yrkesfaglig studieretning Antall elever i yrkesfaglig studieretning etter 

fylkeskommune.  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall enslige forsørgere Antall enslige forsørgere med stønad fra 

folketrygden  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall fødte i løpet av året MELLOMREGNING: 'Antall fødte i løpet av året' 

[forklaring: Antall fødsler i 1999]  [finn >>>] 
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Antall klasser   [finn >>>] 
behovsprofil:Antall kvinner 16-45 år Antall kvinner 16 tom 45 år pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Antall kvinner 16-66 år Antall kvinner 16-66 år pr. 1.1.  [finn >>>] 
Antall lærere   [finn >>>] 
Antall lærlinger totalt   [finn >>>] 
behovsprofil:Antall skilte og separerte Antall skilte og separerte pr. 1.1.  [finn >>>] 
Antall skoler under lov   [finn >>>] 
behovsprofil:Antall som bor i tettsteder Antall innbyggere som bor i tettsteder pr 

1.1.  [finn >>>] 
behov_fylke:Arbeidsledige 16-24 år Antall arbeidsledige pr.  [finn >>>] 
hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.A. Lønnsutgifter   [finn >>>] 
hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.B. Sosiale utgifter   [finn >>>] 
hovedoversikt_driftsregnskapet:B.C. Kjøp av varer og 
tj. som inngår i prod 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.C. Varer og 
tjenester i komm.egenproduksjon 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.D. Kjøp av tjenester 
som erstatter egenprod. 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:B.D. Kjøp av varer og tj 
erstatter egenproduksjon 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.E. Overføringer   [finn >>>] 
hovedoversikt_driftsregnskapet:B.F. Avskrivninger   [finn >>>] 
hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.F. Renteutgifter og 
omkostninger 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.G. Fordelte utgifter   [finn >>>] 
hovedoversikt_driftsregnskapet:B.H. SUM 
DRIFTSUTGIFTER 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:B.H. SUM 
UTGIFTER 

  [finn >>>] 

Befolkningen totalt 16-18 år   [finn >>>] 
faktaark_global_finans:Brutto driftsinntekter i alt Art("600..890")- a690- a790) for alle funksjoner i 

driftsregnskapet. Begrepet viser kommunens/ 
fylkeskommunens totale driftsinntekter.  [finn >>>] 

faktaark_global_finans:Brutto driftsutgifter i alt Art("010..480") + 590 fratrukket 690, 790) for alle 
funksjoner i driftsregnskapet. Begrepet viser 
kommunens/ fylkeskommunens totale 
driftsutgifter.  [finn >>>] 

Brutto driftsutgifter til alle studieretninger (541-554)   [finn >>>] 
Brutto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger 
(541, 547 og 549) 

  [finn >>>] 

Brutto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590)   [finn >>>] 
Brutto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning og 
skyss (510) 

  [finn >>>] 

Brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt 
tilpasset opplæring (560) 

  [finn >>>] 

Brutto driftsutgifter til teknisk fagskole (554)   [finn >>>] 
Brutto driftsutgifter til undervisning (520)   [finn >>>] 
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Brutto driftsutgifter til voksenopplæring (580)   [finn >>>] 
Brutto driftsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (alle 
funksjoner unntatt 541, 547 og 549) 

  [finn >>>] 

faktaark_global_finans:Brutto driftsutgifter, art Artene (010-480)+ 590 - (690, 710, 790)  [finn >>>] 
faktaark_global_finans:Brutto investeringsutgifter i alt Art("010..500") - 690 og 790 for alle tjeneste-

funksjoner i kapitalregnskapet.  [finn >>>] 
Brutto investeringsutgifter i alt, videregående opplæring   [finn >>>] 
faktaark_global_finans:Brutto investeringsutgifter, art Artene("010..500")-a690 - a790  [finn >>>] 
hovedoversikt_driftsregnskapet:C. DRIFTSRESULTAT   [finn >>>] 
hovedoversikt_kapitalregnskapet:C.A. Avdrag på lån   [finn >>>] 
hovedoversikt_kapitalregnskapet:C.B. Utlån og 
aksjekjøp 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:C.C. Avsatt til 
ubundne kapitalfond 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:C.D. Avsatt til bundne 
fond 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:C.E. Avsatt til 
likviditetsreserve 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:C.F. Sum 
finanstransaksjoner/ut 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:D. 
FINANSIERINGSBEHOV 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:D.A. Renteinntekter og 
utbytte 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:D.B. Mottatte avdrag på 
utlån 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:D.C. SUM EKSTERNE 
FINANSINNTEKTER 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.A. Overført fra 
driftsregnskapet 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:E.A. Renteutgifter og 
låneomkostninger 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:E.B. Avdrag på lån   [finn >>>] 
hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.B. Bruk av lån   [finn >>>] 
hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.C. Aksjesalg og 
mottatte avdrag 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:E.C. Sosial- og 
næringsutlån 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.D. Bruk av 
disposisjonsfond 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:E.D. SUM EKSTERNE 
FINANSUTGIFTER 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.E. Bruk av ubundne 
kapitalfond 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.F. Bruk av bundne 
fond 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.G.Bruk av 
likviditetsreserve 

  [finn >>>] 
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hovedoversikt_kapitalregnskapet:E.H. SUM 
FINANSIERING 

  [finn >>>] 

Elever 20 år og eldre   [finn >>>] 
Elever bestått VKI   [finn >>>] 
Elever bestått VKII   [finn >>>] 
Elever bestått VKII som har foreldre med 
grunnskoleutdanning 

  [finn >>>] 

Elever bestått VKII som har foreldre med høyere 
utdanning 

  [finn >>>] 

Elever bestått VKII som har foreldre med videregående 
opplæring 

  [finn >>>] 

Elever bestått grunnkurs   [finn >>>] 
Elever i AMO- kurs   [finn >>>] 
Elever i VKI   [finn >>>] 
Elever i VKII   [finn >>>] 
Elever i allmennfaglige studieretninger   [finn >>>] 
Elever i alt Antall elever etter fylkeskommune.  [finn >>>] 
Elever i annen skole enn videregående skole   [finn >>>] 
Elever i fagopplæring i skole   [finn >>>] 
Elever i fylkeskommunale skoler   [finn >>>] 
Elever i fylkeskommunale skoler, yrkesfaglige 
studieretninger 

  [finn >>>] 

Elever i grunnkurs   [finn >>>] 
Elever i skole utenfor bostedsfylket   [finn >>>] 
Elever i studieretning for allmenne, økonomiske og 
administrative fag (541, 547 og 549) 

Antall elever i studieretning for allmenne, økonomiske 
og administrative fag (funksjon 541).  [finn >>>] 

Elever i studieretning for byggfag (542)   [finn >>>] 
Elever i studieretning for elektrofag (543)   [finn >>>] 
Elever i studieretning for formgivningsfag (544)   [finn >>>] 
Elever i studieretning for helse- og sosialfag (546)   [finn >>>] 
Elever i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag 
(545) 

Antall elever i studieretning for hotell- og 
næringsmiddelfag (funksjon 545)  [finn >>>] 

Elever i studieretning for idrettsfag (547)   [finn >>>] 
Elever i studieretning for kjemi og prosessfag (548)   [finn >>>] 
Elever i studieretning for mekaniske fag (550)   [finn >>>] 
Elever i studieretning for musikk, dans og drama (549)   [finn >>>] 
Elever i studieretning for naturbruk (551)   [finn >>>] 
Elever i studieretning for tekniske byggfag (552)   [finn >>>] 
Elever i studieretning for trearbeidsfag (553)   [finn >>>] 
Elever i teknisk fagskole (554)   [finn >>>] 
Elever i uoppgitt studietrinn   [finn >>>] 
Elever i voksenopplæring og arbeidsmarkedskurs   [finn >>>] 
Elever i yrkesfaglige studieretninger Antall elever ved yrkesfaglige 

studieretninger.  [finn >>>] 
Elever med minoritetsspråklig bakgrunn   [finn >>>] 



 81

Elever med minoritetsspråklig landbakgrunn som har 
bestått VKII 

  [finn >>>] 

Elever med rett   [finn >>>] 
Elever og lærlinger i alt   [finn >>>] 
Elever og lærlinger med foreldre med minoritetsspråklig 
bakgrunn blandt elever og lærlinger som har fullført og 
bestått videregående opplæring på henholdsvis 3 og 4 år 

  [finn >>>] 

Elever og lærlinger med rett   [finn >>>] 
Elever og lærlinger som har foreldre med 
grunnskoleutdanning blant elever og lærlinger som har 
fullført og bestått videregående opplæring på 
henholdsvis 3 og 4 år 

  [finn >>>] 

Elever og lærlinger som har foreldre med høyere 
utdanning blant elever og lærlinger som har fullført og 
bestått videregående opplæring på henholdsvis 3 og 4 år 

  [finn >>>] 

Elever og lærlinger som har foreldre med videregående 
utdanning blant elever og lærlinger som har fullført og 
bestått videregående opplæring på henholdsvis 3 og 4 år 

  [finn >>>] 

Elever og lærlinger som har fullført og bestått 
videregående opplæring på henholdsvis 3 og 4 år 

  [finn >>>] 

Elever som har sluttet i løpet av skoleåret   [finn >>>] 
Elever som ikke har bestått VKII   [finn >>>] 
Elever uten årskursbevis   [finn >>>] 
Elevplasser   [finn >>>] 
Elevplasser i fylkeskommunale skoler Antall elevplasser i fylkeskommunen.  [finn >>>] 
Elevplasser i fylkeskommunen   [finn >>>] 
Elevplasser og lærlinger i fylkeskommunen   [finn >>>] 
hovedoversikt_driftsregnskapet:F. RESULTAT 
EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 

  [finn >>>] 

behovsprofil:Folkemengde i alt Antall innbyggere pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Folkemengde i alt, kvinner Antall innbyggere, kvinner pr. 1.1  [finn >>>] 
behovsprofil:Folkemengde i alt, menn Antall innbyggere, menn pr. 1.1.  [finn >>>] 
behovsprofil:Forventet gjenstående leveår for 0-åringe 
kvinner 

(tall fra 1997) Forventet gjenstående leveår for 0-
åringer, kvinner]  [finn >>>] 

behovsprofil:Forventet gjenstående leveår for 0-åringe 
menn 

(tall fra 1997) Forventet gjenstående leveår for 0-
åringer, menn]  [finn >>>] 

Fylkeskommunale skoler   [finn >>>] 
hovedoversikt_driftsregnskapet:G.A. Motpost 
avskrivninger 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:H. RES. FØR INT. FIN. 
TRANSAKSJONER (NETTO DRIFTSRES.) 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:I.A. Bruk av udisponert 
fra tidligere år (overskudd) 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:I.B. Bruk av 
disposisjonsfond 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:I.C. Bruk av bundne 
fond 

  [finn >>>] 

hovedoversikt driftsregnskapet:I.D. Bruk av   [finn >>>] 
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likviditetsreserve 
hovedoversikt_driftsregnskapet:I.E. SUM BRUK AV 
AVSETNINGER 

  [finn >>>] 

behovsprofil:Innvandrerbefolkning Antall innbyggere med 
innvandrerbakgrunn  [finn >>>] 

behovsprofil:Innvandrerbefolkning 0-16 år Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn 0 - 
16år  [finn >>>] 

behovsprofil:Innvandrerbefolkning 0-5 år Antall innbyggere med innvandrerbakgrunn 0-5 
år  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:J.A. Overført til 
kapitalregnskapet 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:J.B. Avsatt til dekning 
fra tidligere år (underskudd) 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:J.C. Avsatt til 
disposisjonsfond 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:J.D. Avsatt til bundne 
fond 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:J.E. Avsatt til 
likviditetsreserven 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:J.F. SUM 
AVSETNINGER 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:K.A. Udisponert 
(overskudd) 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:K.B. Til inndekning 
senere år (underskudd) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter (Alle funksjoner unntatt 
570, Opplæring i arbeidslivet) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter (inkl. overføring til andre 
private) til fagopplæring i arbeidslivet (570) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter (inkl. overføring til andre 
private) til voksenopplæring/ressurssentervirksomhet 
(580) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter i formgivingsfag (544) 
per elev 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til alle studieretninger 
(541-554) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til allmennfaglige 
studieretninger (funksjon 541, 547 og 549) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til andre 
undervisningsformål (590) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler, 
forvaltning og skyss (510) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og 
særskilt tilpasset opplæring (560) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for 
allmenne, økonomiske og administrative fag (541) 

Korrigerte brutto driftsutgifter for funksjon 
541  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for 
byggfag (542) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for   [finn >>>] 
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elektrofag (543) 
Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for 
helse- og sosialfag (546) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for 
hotell- og næringsmiddelfag (545) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for 
idrettsfag (547) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for kjemi 
og prosessfag (558) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for 
mekaniske fag (550) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for 
musikk, dans og drama (549) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for 
naturbruk (551) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for 
tekniske byggfag (552) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til studieretning for 
trearbeidsfag (553) 

  [finn >>>] 

Korrigerte brutto driftsutgifter til teknisk fagskole (554)   [finn >>>] 
Korrigerte brutto driftsutgifter til undervisning (520)   [finn >>>] 
Korrigerte brutto driftsutgifter yrkesfaglige 
studieretninger (alle studieretningsfunksjoner unntatt 
funksjon 541, 547 og 549) 

  [finn >>>] 

faktaark_global_finans:Korrigerte brutto driftsutgifter, 
art 

Artene (010- 290)+ 590 - (690, 710, 790)  [finn >>>] 

Kvinnelige lærere i heltidsstillinger   [finn >>>] 
Kvinnelige lærlinger   [finn >>>] 
Kvinnelige lærlinger siste år   [finn >>>] 
hovedoversikt_driftsregnskapet:L. RESULTAT ETTER 
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER 

  [finn >>>] 

Lærere 40 år og yngre, andel   [finn >>>] 
Lærere i heltidsstilling   [finn >>>] 
Lærere over 50 år, andel   [finn >>>] 
Lærere, gjennomsnittsalder   [finn >>>] 
Lærere, kvinner   [finn >>>] 
Lærertimer per klasse   [finn >>>] 
Lærertimer per klasse per år VKII   [finn >>>] 
Lærertimer per klasse per år i VKI   [finn >>>] 
Lærertimer per klasse per år i grunnkurs   [finn >>>] 
Lærlinger 20 år og eldre   [finn >>>] 
Lærlinger bestått fagprøve med minoritetsspråklig 
bakgrunn 

  [finn >>>] 

Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke   [finn >>>] 
Lærlinger med rett   [finn >>>] 
faktaark_global_finans:Lønn + art("010..099")  [finn >>>] 
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Lønnsutgifter til alle studieretninger (541-556)   [finn >>>] 
Lønnsutgifter til allmennfaglige studieretninger (541, 
547 og 549) 

  [finn >>>] 

Lønnsutgifter til andre undervisningsformål (590)   [finn >>>] 
Lønnsutgifter til spesialundervisning og særskilt 
tilpasset opplæring (560) 

  [finn >>>] 

Lønnsutgifter til teknisk fagskole (554)   [finn >>>] 
Lønnsutgifter til undervisning (520)   [finn >>>] 
Lønnsutgifter til 
voksenopplæring/ressurssentervirksomhet (580) 

  [finn >>>] 

Lønnsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (alle 
studieretningsfunksjoner unntatt funksjon 541, 547 og 
549) 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:M.A. Overføringer med 
krav til motytelse herav fra staten 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:M.B. Overføringer med 
krav til motytelse herav sykelønnsrefusjoner 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:M.C. Overføringer med 
krav til motytelse herav fra fylkeskommuner 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:M.D. Overføringer med 
krav til motytelse herav fra kommuner 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:M.E. Overføringer med 
krav til motytelse herav fra andre/private 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:N.A. Andre 
overføringer herav fra fylkeskommuner 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:N.B. Andre 
overføringer herav fra kommuner 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:N.C. Andre 
overføringer herav fra særbedrifter 

  [finn >>>] 

hovedoversikt_driftsregnskapet:N.D. Andre 
overføringer herav fra andre (private) 

  [finn >>>] 

faktaark_global_finans:Netto driftsutgifter i alt Art("010..480")+ a590 - art("600..890")for alle 
tjeneste-funksjoner i driftsregnskapet. Begreper viser 
hvor mye av kommunens/fylkeskommunens 
driftsutgifter som må dekkes opp av ubundne 
midler.  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til allmenne, økonomiske og 
administrative fag (541) 

  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger 
(541, 547 og 549) 

  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590)   [finn >>>] 
Netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570)   [finn >>>] 
Netto driftsutgifter til folkehøgskoler (585)   [finn >>>] 
Netto driftsutgifter til samtlige studieretninger (541-
554) 

  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til skolelokaler, forvaltning, skyss og 
internater 

  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt 
tilpasset opplæring (560) 

  [finn >>>] 
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Netto driftsutgifter til studieretning for elektrofag (543)   [finn >>>] 
Netto driftsutgifter til studieretning for formgivningsfag 
(544) 

  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til studieretning for helse- og 
sosialfag (546) 

  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til studieretning for hotell- og 
næringsmiddelfag (545) 

  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til studieretning for idrettsfag (547)   [finn >>>] 
Netto driftsutgifter til studieretning for kjemi- og 
prosessfag (548) 

  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til studieretning for mekaniske fag 
(550) 

  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til studieretning for musikk, dans og 
drama (549) 

  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til studieretning for naturbruk (551)   [finn >>>] 
Netto driftsutgifter til studieretning for tekniske byggfag 
(552) 

  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til studieretning for trearbeidsfag 
(553) 

  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til teknisk fagskole (554)   [finn >>>] 
Netto driftsutgifter til undervisning (520)   [finn >>>] 
Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt   [finn >>>] 
Netto driftsutgifter til 
voksenopplæring/ressurssentervirksomhet (580) 

  [finn >>>] 

Netto driftsutgifter til yrkesfaglige studieretninger (alle 
studieretningsfunksjoner unntatt 541, 547 og 549) 

  [finn >>>] 

faktaark_global_finans:Netto driftsutgifter, art� Artene (010- 480)+ 590 - artene(600-890)  [finn >>>]�
Nettodriftsutgifter til byggfag (542)�   [finn >>>]�
Nye lærlinger siste år�   [finn >>>]�
hovedoversikt_driftsregnskapet:O.A. Kjøp av tj. som 
erstatter komm. tj.prod. herav kjøp fra staten�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:O.B. Kjøp av tj. som 
erstatter komm. tj.prod. herav kjøp fra fylkeskommuner�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:O.C. Kjøp av tj. som 
erstatter komm. tj.prod. herav kjøp fra kommuner�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:O.D. Kjøp av tj. som 
erstatter komm. tj.prod. herav kjøp fra andre (private)�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:O.E. Kjøp av tj. som 
erstatter komm. tj.prod. herav kjøp fra egne særbedrifter�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:P.A. Overføringer herav 
til staten�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:P.B. Overføringer herav 
til fylkeskommuner�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:P.C. Overføringer herav 
til kommuner�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:P.D. Overføringer herav 
til andre (private)�

  [finn >>>]�

hovedoversikt driftsregnskapet:P.E. Overføringer herav   [finn >>>]�
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til egne særbedrifter�
Private skoler�   [finn >>>]�
Private skoler under loven�   [finn >>>]�
Private skoler, inkludert folkehøgskoler, AMO o.l.�   [finn >>>]�
hovedoversikt_driftsregnskapet:Q.A. Renteinntekter, 
utbytte og eieruttak herav renteinntekter�

  [finn >>>]�

hovedoversikt_driftsregnskapet:Q.B. Renteinntekter, 
utbytte og eieruttak herav utbytte og eieruttak�

  [finn >>>]�

behovsprofil:Reisetid til kommunesenteret� Total reisetid til kommunesenteret for alle innbyggere 
pr 1.1.00  [finn >>>]�

Skoler i alt�   [finn >>>]�
Skoler i alt, inkludert folkehøgskoler, AMO o.l.�   [finn >>>]�
Skoler med færre enn 100 elever�   [finn >>>]�
Statlige skoler�   [finn >>>]�
Søkere som kom inn på sitt førstevalg�   [finn >>>]�
Søkere til elevplass�   [finn >>>]�
Søkere til elevplasser 20 år og eldre�   [finn >>>]�
Søkere til lærlingeplass�   [finn >>>]�
behovsprofil:Uførepensjonister� Antall uførepensjonister  [finn >>>]�
Ungdom 16-18 år som ikke er i videregående opplæring�   [finn >>>]�
Ungdom i oppfølgingstjenesten�   [finn >>>]�
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7 Aggregeringsregler 
Aggregeringsreglene nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i kravsspesifikasjonener fra 320. 
Aggregeringsreglene danner grunnlaget for korrekte aggregeringer i faktaarkadministrasjonen (se 
kapittel 3 og 5). Aggregeringsreglene er laget på grunnlag av kravsspesifikasjoner for 1999, se vedlegg 
(kapittel 10). 
 
########################### 
# Nivå 1 
########################### 
 
########################### 
# Tabell B2 
########################### 
 
# se egen fil, regler_FKU_A_B2 
 
########################### 
# Tabell B3 
########################### 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_OG_LÆRLINGER_16-18_ÅR" 
region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 (((F("ekst","KILDE") == 20 and F("ekst", "TIMER") ne 'X')) 
 or 
 (F("ekst","KILDE") == 21)) 
 and 
 ( 15 < F("ekst","ALDER") and F("ekst","ALDER") < 19) 
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell B4 
########################### 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER" region="substr(F("ekst", 
"SKOLEKOM"),0,2)"> 
 F("ekst","KILDE") == 20 and F("ekst","TIMER") ne 'X' ? 1 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell B5 
########################### 
 
<regel 
navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_TIL_HELÅRSEKVIVALENTER_SOM_EIES_AV_FK" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 F("ekst","KILDE") == 20 and F("ekst","EIERF") == 2 ? 
F("ekst","DELPROS")/10000 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell B6 
########################### 
 
<regel navn="FKU_A_RFYLK_LÆRLING" region="F("ekst", "RFYLK")"> 
 F("ekst","KILDE") == 21 ? 1 : 0 
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</regel> 
 
########################### 
# Tabell B7 
########################### 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_FKOM_VGS_OG_STUD_RETN_01_21_22_23" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and 
 (F("ekst","EIERF") == 2)  
 and 
 (F("ekst","STUDRETN") =~ /^(01|2[123])$/) 
 ? F("ekst","DELPROS")/10000 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell B8 
########################### 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_FKOM_VGS_OG_STUD_RETN_IKKE_01_21_22_23" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and 
 (F("ekst","EIERF") == 2)  
 and 
 (F("ekst","STUDRETN") !~ /^(01|2[123])$/) 
 ? F("ekst","DELPROS")/10000 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Nivå 2 
########################### 
 
########################### 
# Tabell 2: Lærlinger, se B6 
########################### 
 
########################### 
# Tabell 3:  
########################### 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER" region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 F("ekst","KILDE") == 20 and F("ekst","TIMER") ne 'X' ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_KVINNER" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KJOENN") == 2)  
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_GRUNNKURS" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KTRINN") == 1)  
 and  
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 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_VGI" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KTRINN") == 2)  
 and  
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_VGII" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KTRINN") == 3)  
 and  
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_ANNEN_UTDANNING" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KTRINN") !~ /(1|2|3)/)  
 and  
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell 4 
########################### 
 
# Antall elever: se Tabell 3 
# Antall kvinner: se Tabell 3 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_STUDRETN_STUDKOMP" 
region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","STUDRETN") =~ /(21|22|23)/)  
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_STUDRETN_YRKESKOMP" 
region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","STUDRETN") !~ /(21|22|23)/)  
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
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 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_FAGOPPL_I_SKOLE" 
region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KOMP") == 2)  
 and  
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_20_ÅR_ELLER_ELDRE" 
region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","ALDER") > 19)  
 and  
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_20_ÅR_ELLER_ELDRE_I_FAGOPPL_I_SKOLE" 
region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 2)  
 and 
 (F("ekst","ALDER") > 19)  
 and  
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell 5 
########################### 
 
# Elever etter bostedsfylke, se Tabell 3 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_BOSATT_UTENFOR_FYLKET" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","SKOBO") == 3)  
 and  
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_BOSATT_I_FYLKET" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","SKOBO") == 3)  
 and  
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
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<--regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_ETTER_SKOLEFYLKE" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
<--/regel> 
 
########################### 
# Tabell 6 
########################### 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_OG_LÆRLINGER_I_ALT" 
region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 ((F("ekst","KILDE") == 20)  
 or  
 (F("ekst","KILDE") == 21))  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_OG_LÆRLINGER_MED_RETT" 
region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","RETT") eq 'J')  
 and  
 ((F("ekst","KILDE") == 20)  
 or  
 (F("ekst","KILDE") == 21))  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
# Elever i alt, se Tabell 3, FKU_A_KOMMNR_ELEVER 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_MED_RETT" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","RETT") eq 'J')  
 and  
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 21)  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_MED_RETT" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","RETT") eq 'J')  
 and  
 (F("ekst","KILDE") == 21)  
 ? 1 : 0 
</regel> 
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########################### 
# Tabell 7 
########################### 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_VOKSENOPPLÆRING" 
region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","VOKSEN") == 1)  
 and  
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_ARBEIDSMARKEDSKURS" 
region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 22)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_VOKSENOPPLÆRING_KVINNER" 
region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KJOENN") == 2)  
 and  
 (F("ekst","VOKSEN") == 1)  
 and  
 (F("ekst","KILDE") == 20)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_ARBEIDSMARKEDSKURS_KVINNER" 
region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KJOENN") == 2)  
 and  
 (F("ekst","KILDE") == 22)  
 and  
 (F("ekst","TIMER") ne 'X')  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell 9 
########################### 
 
# I alt, se tabell 6, FKU_A_KOMMNR_ANTALL_LÆRLINGER 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_-17_ÅR" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 21)  
 and  
 (F("ekst","ALDER") < 18)  
 ? 1 : 0 
</regel> 
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<regel navn="FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_18_ÅR" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 21)  
 and  
 (F("ekst","ALDER") == 18)  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_19_ÅR" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 21)  
 and  
 (F("ekst","ALDER") == 19)  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_19-_ÅR" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 21)  
 and  
 (F("ekst","ALDER") > 19)  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell 10 
########################### 
 
# Må lages senere...et feltnavn mangler 
 
 
########################### 
# Tabell 11 
########################### 
 
# I alt, se tabell 6, FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_MENN" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 21)  
 and  
 (F("ekst","KJOENN") == 1)  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_KVINNER" region="substr(F("ekst", 
"KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 21)  
 and  
 (F("ekst","KJOENN") == 2)  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell 12 
########################### 
 
# Læringer etter bostedsfylke, se tabell 6, FKU_A_ANTALL_LÆRLINGER_KOMM 
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<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_LÆRLINGER_BOSATT_UTENFOR_FYLKE" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 21)  
 and  
 (F("ekst","SKOBO") == 3)  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_BOSATT_I_FYLKE_LÆREPLASS_UTENFOR_FYLKE" 
region="substr(F("ekst", "KOMMNR"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 21)  
 and  
 (F("ekst","SKOBO") == 3)  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_LÆRLINGER_ETTER_LÆREPLASS_FYLKE" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 21)  
 ? 1 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell 13 
########################### 
 
# regel, se tabell B5 
 
########################### 
# Tabell 14 
########################### 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_VOKSENOPPLÆRING_DELPROS" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 20) 
 and  
 (F("ekst","VOKSEN") == 1)  
 ?  F("ekst","DELPROS")/10000 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_AMO_DELPROS" region="substr(F("ekst", 
"SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","KILDE") == 22) 
 ?  F("ekst","DELPROS")/10000 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell 15 
########################### 
 
# Antall elever, se Tabell 3 FKU_A_KOMMNR_ELEVER 
# Alle regler er definert under tabell 3 
 
########################### 
# Tabell 16 
########################### 
 
# antall skoler, se egen regel fil 
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<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_STUDEKOMPETANSEGIVENDE_SKOLE" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^999/) 
 and 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^\s*$/) 
 and 
 (F("ekst","EIERF") == 2) 
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20) 
 and 
 (F("ekst","TIMER") ne 'X') 
 and 
 (F("ekst","STUDRETN") =~ /^(01|21|22|23)$/) 
 ?  1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_YRKESKOMPETANSEGIVENDE_SKOLE" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^999/) 
 and 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^\s*$/) 
 and 
 (F("ekst","EIERF") == 2) 
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20) 
 and 
 (F("ekst","TIMER") ne 'X') 
 and 
 (F("ekst","STUDRETN") !~ /^(01|21|22|23)$/) 
 ?  1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_KOMBINERT_SKOLE" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^999/) 
 and 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^\s*$/) 
 and 
 (F("ekst","EIERF") == 2) 
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20) 
 and 
 (F("ekst","TIMER") ne 'X') 
 and 
 (F("ekst","STUDRETN") !~ /^\s*$/) 
 ?  1 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell 17 
########################### 
 
# For fylkeskommunale se tabell 16 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_STUDEKOMPETANSEGIVENDE_SKOLE_STATLIG" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^999/) 
 and 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^\s*$/) 
 and 
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 (F("ekst","EIERF") == 1) 
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20) 
 and 
 (F("ekst","TIMER") ne 'X') 
 and 
 (F("ekst","STUDRETN") =~ /^(01|21|22|23)$/) 
 ?  1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_YRKESKOMPETANSEGIVENDE_SKOLE_STATLIG" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^999/) 
 and 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^\s*$/) 
 and 
 (F("ekst","EIERF") == 1) 
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20) 
 and 
 (F("ekst","TIMER") ne 'X') 
 and 
 (F("ekst","STUDRETN") !~ /^(01|21|22|23)$/) 
 ?  1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_KOMBINERT_SKOLE_STATLIG" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^999/) 
 and 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^\s*$/) 
 and 
 (F("ekst","EIERF") == 1) 
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20) 
 and 
 (F("ekst","TIMER") ne 'X') 
 and 
 (F("ekst","STUDRETN") !~ /^\s*$/) 
 ?  1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOMM_ELEVER_I_STUDEKOMPETANSEGIVENDE_SKOLE_PRIVAT" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOMM"),0,2)"> 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^999/) 
 and 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^\s*$/) 
 and 
 (F("ekst","EIERF") !~ /(1|2)/) 
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20) 
 and 
 (F("ekst","TIMER") ne 'X') 
 and 
 (F("ekst","STUDRETN") =~ /^(01|21|22|23)$/) 
 ?  1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_YRKESKOMPETANSEGIVENDE_SKOLE_PRIVAT" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
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 (F("ekst","ORGNR") !~ /^999/) 
 and 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^\s*$/) 
 and 
 (F("ekst","EIERF") !~ /(1|2)/) 
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20) 
 and 
 (F("ekst","TIMER") ne 'X') 
 and 
 (F("ekst","STUDRETN") !~ /^(01|21|22|23)$/) 
 ?  1 : 0 
</regel> 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_KOMBINERT_SKOLE_PRIVAT" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^999/) 
 and 
 (F("ekst","ORGNR") !~ /^\s*$/) 
 and 
 (F("ekst","EIERF") !~ /(1|2)/) 
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20) 
 and 
 (F("ekst","TIMER") ne 'X') 
 and 
 (F("ekst","STUDRETN") !~ /^\s*$/) 
 ?  1 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell 18 
########################### 
#Denne er også i egen fil 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_MED_SPESIALUNDERVISNING" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","KURSTRIN") =~ /^(B|C|J|Q)$/) 
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20) 
 ?  F("ekst","TIMER")/100 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell 19 
########################### 
 
# elever i alt, se Tabell 5, FKU_A_ANTALL_ELEVER_ETTER_SKOLEFYLKE 
 
<regel navn="FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_MED_MINORITETSSPRÅKLIG_LANDBAKGRUNN" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","INVKAT") =~ /^(C|B)$/) 
 and 
 (F("ekst","LANDBAK") !~ /^(000|101|106)$/) 
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 20) 
 and 
 (F("ekst","TIMER") ne 'X') 
 ?  1 : 0 
</regel> 
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<regel navn="FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_MED_MINORITETSSPRÅKLING_LANDBAKGRUNN" 
region="substr(F("ekst", "SKOLEKOM"),0,2)"> 
 (F("ekst","INVKAT") =~ /^(C|B)$/) 
 and 
 (F("ekst","LANDBAK") !~ /^(000|101|106)$/) 
 and 
 (F("ekst","KILDE") == 21) 
 ?  1 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell 20 
########################### 
 
<regel navn="FKU_A_RFYLK_ANTALL_ELEVER" region="F("ekst", "RFYLK")"> 
 F("ekst","KILDE") == 20 and F("ekst","TIMER") ne 'X' ? 1 : 0 
</regel> 
 
########################### 
# Tabell 20 
########################### 
 
# se egen regelfil 
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8 Variabelliste til faktaark til videregående opplæring 2001 
Her vil det bli gitt en oversikt over de variabelnavn som er benyttet i faktaarkadministrasjonen for 
videregående opplæring. De fleste variabelnavn ble utarbeidet i 2000, og enkelte variabelnavn er ikke i 
bruk. Variabelnavnene for fil E, F, G, H og K er ikke aggregeringsstrenger, men ble til 2001-
publiseringen laget i Excel og levert i sdv-format. Variabelnavnene er identifikasjonen for kolonnene. 

Fil A: Elevfil 
År 2000: 
 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_OG_LÆRLINGER_16-18_ÅR 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER  
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_TIL_HELÅRSEKVIVALENTER_SOM_EIES_AV
_FK 
FKU_A_RFYLK_LÆRLING 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_FKOM_VGS_OG_STUD_RETN_01_21_22_23 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_FKOM_VGS_OG_STUD_RETN_IKKE_01_21_22_23 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_KVINNER 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_GRUNNKURS 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_VGI 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_VGII 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_ANNEN_UTDANNING 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_STUDRETN_STUDKOMP 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_STUDRETN_YRKESKOMP 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_FAGOPPL_I_SKOLE 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_20_ÅR_ELLER_ELDRE 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_BOSATT_UTENFOR_FYLKET 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_BOSATT_I_FYLKET 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_OG_LÆRLINGER_I_ALT 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_OG_LÆRLINGER_MED_RETT 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_MED_RETT 
FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER 
FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_MED_RETT 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_VOKSENOPPLÆRING 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_ARBEIDSMARKEDSKURS 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_VOKSENOPPLÆRING_KVINNER 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_ARBEIDSMARKEDSKURS_KVINNER 
FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_-17_ÅR 
FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_18_ÅR 
FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_19_ÅR 
FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_19-_ÅR 
FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_MENN 
FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_KVINNER 
FKU_A_SKOLEKOM_LÆRLINGER_BOSATT_UTENFOR_FYLKE  
FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_BOSATT_I_FYLKE_LÆREPLASS_UTENFOR_FYLKE 
FKU_A_SKOLEKOM_LÆRLINGER_ETTER_LÆREPLASS_FYLKE 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_VOKSENOPPLÆRING_DELPROS 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_AMO_DELPROS 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_STUDEKOMPETANSEGIVENDE_SKOLE 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_YRKESKOMPETANSEGIVENDE_SKOLE 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_KOMBINERT_SKOLE 
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FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_STUDEKOMPETANSEGIVENDE_SKOLE_STATLIG 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_YRKESKOMPETANSEGIVENDE_SKOLE_STATLIG 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_KOMBINERT_SKOLE_STATLIG  
FKU_A_SKOLEKOMM_ELEVER_I_STUDEKOMPETANSEGIVENDE_SKOLE_PRIVAT 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_YRKESKOMPETANSEGIVENDE_SKOLE_PRIVAT 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_I_KOMBINERT_SKOLE_PRIVAT 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_MED_SPESIALUNDERVISNING 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_MED_MINORITETSSPRÅKLIG_LANDBAKGRUNN 
FKU_A_RFYLK_ANTALL_ELEVER 
FKU_A_KOMMNR_LÆRLING_NYLÆRL_IALT 
FKU_A_KOMMNR_LÆRLING_NYLÆRL_MENN 
FKU_A_KOMMNR_LÆRLING_NYLÆRL_KVINNER 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_STUDRETN_YRKESKOMP_KVINNER 
FKU_A_SKOLEKOM_SKOLIALT 
FKU_A_SKOLEKOM_PRIVSKOL 
FKU_A_SKOLEKOM_FYLKSKOL 
FKU_A_SKOLEKOM_STATSKOL 
FKU_A_SKOLEKOM_SKOL100E 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_MED_SPESIALUNDERVISNING 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
ALMFIALT 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
ALMØKAD 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
MUSDRAMA 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_I
DRETT 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
YRKEIALT 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
HELSESOS 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
NATUR 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_F
ORMGIV 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
HOTNÆR 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
BYGGFAG 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
TEKBYGG 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
ELEKTRO 
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
MEK  
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
KJEMPROS  
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
TREARB  
FKU_A_SKOLEKOM_ELEVER_OMREGNET_HELÅRSEKV_FYLKEIER_SKOLE_STUDRET_
TEKFAG 
FKU_A_FYBOKOM_TOTALT_ANTALL_RECORDS 
FKU_A_FYBOKOM_ELEVER_DELPROS 
FKU_A_RFYLK_LÆRLINGER_TILSKTYP_B_OG_O 



 101

FKU_A_RFYLK_LÆRLINGER_TILSKTYP_A 
FKU_A_RFYLK_LÆRLINGER_TILSKTYP_B 
FKU_A_RFYLK_LÆRLINGER_TILSKTYP_D  
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_OG_LÆRLINGER_16-18_ÅR  
FKU_A_KOMMNR_LÆRLING_NYLÆRL_IALT  
FKU_A_KOMMNR_LÆRLING_NYLÆRL_MENN  
FKU_A_KOMMNR_LÆRLING_NYLÆRL_KVINNER  
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_I_STUDRETN_YRKESKOMP_KVINNER 
 

Fil B. Klasseordningsfil 
 
FKU_B_SKOLEKOM_PLASSER 
FKU_B_SKOLEKOM_KLASSER 
FKU_B_SKOLEKOM_EGNESOK 
FKU_B_SKOLEKOM_ANDRESOK 
FKU_B_RFYLK_SUMMEN_AV_KLKLASS 
FKU_B_RFYLK_SUMMEN_AV_KLPLASS 
FKU_B_RFYLK_SUMMEN_AV_KLPLASS 
FKU_B_RFYLK_STUDIERETNING_SOM_GIR_STUDIEKOMPETANSE 
FKU_B_RFYLK_STUDIERETNING_SOM_GIR_YRKESKOMPETANSE 
FKU_B_RFYLK_PRIMÆRSØKERE 
FKU_B_RFYLK_PRIMÆRSØKERE_TIL_GRUNKURS 
FKU_B_RFYLK_ELEVPLASSER_I_GRUNNKURS 
FKU_B_RFYLK_PRIMÆRSØKERE_TIL_VKI 
FKU_B_RFYLK_ELEVPLASSER_I_VKI 
FKU_B_RFYLK_PRIMÆRSØKERE_TIL_VKII 
FKU_B_RFYLK_ELEVPLASSER_I_VKII 
FKU_B_RFYLK_PRIMÆRSØKERE_TIL_ANDRE_KURS 
FKU_B_RFYLK_ELEVPLASSER_I_ANDRE_KURS 
FKU_B_RFYLK_ELEVPLASSER_I_STUDIERETNINGER_SOM_GIR_STUDIEKOMPETANSE 
FKU_B_RFYLK_ELEVPLASSER_I_STUDIERETNINGER_SOM_GIR_YRKESKOMPETANSE 
 

Fil C: Befolkningsfil 
Regler laget av Per Henrik i år 2000: 
 
FKU_C_INNBYGGERE 
FKU_C_FYBOKOM_BEF1618 
 

Fil D: GSI-fil 
Regler laget av Per Henrik i år 2000: 
 
FKU_D_FYBOKOM_GSIELEV 
 

Fil E: Ikke-LINDA  
FKU_E_ELEVER_I_ANNEN_VGOPPL (mellomregning) 
FKU_E_PRIVSKOL_ANDEL_UNDERLOV 
FKU_E_PRIVSKOL_ANDEL_AV_SKOLIALT 
FKU_E_ELEV_ANDEL_OVERGANG_GRUNNSKOLE_VG_SKOLE_SAMME_ÅR 
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Fil F: Søkere og OT 
FKU_F_ELEV_SØKERE_20ÅR_OG_ELDRE 
FKU_F_ELEV_SØKERE  
FKU_F_SØKERE_FØRSTEVALG  
FKU_F_LÆRLING_SØKERE  
FKU_F_UNGDOM_OT 

Fil G: Elever og lærlinger avslutta 
FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_VKII 
FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_NORMERT  
FKU_G_LÆRLSLUT_ANDEL_BESTÅTT_FAGPRØVE 
FKU_G_ELEV_ANDEL_BESTÅTT_GRUNNK 
FKU_G_ELEV_ANDEL_BESTÅTT_VKI 
FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_VKII_MINORITETSSPRÅKLIG_LANDBAKGRUNN 
FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_VKII_FORELDRE_MED_GRUNNSKOLE_UTD 
FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_VKII_FORELDRE_MED_VIDEREGÅENDE_UTD 
FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_VKII_FORELDRE_MED_HØYERE_UTD 
FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_IKKEBESTÅTT_VKII 
FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_UTEN_VITNEMÅL 
FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_GJENNOM_ÅRET 
FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_NORMERT_FORELDRE_MED_MINORITETSSPRÅK
LIG_LANDBAKGRUNN 
FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_NORMERT_FORELDRE_MED_GRUNNSKOLE_UTD  
FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_NORMERT_FORELDRE_MED_VIDERGÅENDE_UT
D 
FKU_G_ELEVSLUT_ANDEL_BESTÅTT_NORMERT_FORELDRE_MED_HØYERE_UTD 
FKU_G_LÆRLSLUT_ANDEL_BESTÅTT_FAGPRØVE_MED_MINORITESSPRÅKLIG_LANDB
AKGRUNN 
 
 
Fil H: Læretimer  
FKU_H_KOMMNR_LÆRETIMER 
FKU_H_KOMMNR_LÆRETIMER_GK 
FKU_H_KOMMNR_LÆRETIMER_VKI 
FKU_H_KOMMNR_LÆRETIMER_VKII 
 

Fil K: Lærere 
FKU_K_LÆRERE_ANTALL 
FKU_K_LÆRERÅRSVERK 
FKU_K_LÆRERE_ANDEL_OVER_50ÅR 
FKU_K_LÆRERE_KVINNER 
FKU_K_LÆRERE_ANDEL_UNDER_40ÅR  
FKU_K_LÆRERE_GJENNOMSNITTSALDER  
FKU_K_LÆRERE_I_HELTIDSSTILLING  
FKU_K_LÆRERE_KVINNER_I_HELTIDSSTILLING 
 
Forslag til nye aggregeringer: 
FKU_A_KOMMNR_ELEVER_20_ÅR_ELLER_ELDRE_I_FAGOPPL_I_SKOLE  
(denne fikk vi ikke til å virke) 
FKU_A_KOMMNR_LÆRLINGER_MED_MINORITETSSPRÅKLIG_LANDBAKGRUNN 
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9 Filbeskrivelser 
Det vil her gis en oversikt over innholdet i de individbaserte utfilene som ble levert til KOSTRA-IT 
for 2000- og 2001 publiseringen til 15.03. KOSTRA-IT la disse inn i STT.  

Fil A: Elevfil 
FNR;1;11;fødsel og personnummer 
ESTART;12;6;kursets startdato 
EAVSL;18;6;kursets sluttdato 
SKOLEKOM;24;4;kommunenummert til kurskommunen 
ORGNR;28;9;organisasjonsnummer 
KILDE;37;2;kilde 
HELDEL;39;1;heltid/deltid 
VOKSEN;40;1;voksenopplæring 
KLTRINN;41;2;klassetrinn 
NAERING;43;6;næring 
EIERF;49;1;eierforhold 
NAVN;50;30;navn 
STUDRETN;80;2;studieretning 
KURSTRIN;82;1;kurstrinn 
KOMP;83;1;kompetanse 
TIMER;84;1;timer 
STATBORG;85;3;statsborgerskap 
KOMMNR;88;4;bostedskommune 
FODELAND;92;3;fødeland 
INVKAT;95;1;innvandringskatagori 
LANDBAK;96;3;landbakgrunn 
KJOENN;99;1;kjønn 
KTRINN;100;1;kurstrinn 
KODETYPE;101;1;skoleslag 
UTD;102;1;hvilken lov 
SKOBO;103;1;bokom kontra skolekom 
NUS2000;104;6;utdanningsart, ny nus 
ALDER;110;2;Alder 
RFYLK;112;2;rapportfylke 
RADNR;114;2;radnr. 
FSKOLENR;116;3;fylkets skolenr. 
FKURSKOD;119;4;fylkets kurskode 
FSTUDRET;123;2;studieretningskode 
UFELLES;125;1;I/Utenom fellesinntaket 
MORSMAAL;126;3;morsmål 
UTFALL;129;1;utfall B,I,A,M,S 
FHELDEL;130;1;hel- delkurselev 
AARTIMER;131;5;årstimer på kurset 
DELPROS;136;5;delkursprosent 
SAERSK;141;1;særskilt inntatt elev 
BEHANDKA;142;1;behandlingskategori 
TELLEKO;143;4;tellekode 
FYBOKOM;147;4;bostedskommune fra fylke 
RETT;151;1;rett 
RETTKVO;152;1;rett kvote 
RETTBRU;153;1;rett brukt 
FRISTKVO;154;1;frist kvote 
FRISTBRU;155;1;frist brukt 
SOKERTY;156;2;søkertype 
REFUSJON;158;1;refusjon 
UTVIDETR;159;2;utvidet rett, årsak 
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FRAFALL;161;2;frafallsårsak 
FKURSKAT;163;2;kurskategorikode 
FKURSNIV;165;2;kursnivåkode 
UHGRUPPE;167;2;gruppering for høyere utdanning 
FAGPR;169;1;lærlinger fagprøver 
PRODDATO;170;10;Produksjonsdato. YYYY-MM-DD 
FOMDATO;180;10;rfylk f.o.m. dato YYYY-MM-DD 
TOMDATO;190;10;rfylk t.o.m. dato YYYY-MM-DD 
FYLKENR;200;2;Fylkesnr. på hjemsted/bosted/postadr 
KUFAKOD;202;16;Kurskode/Fagkode 
SKOLENR;218;12;Bedriftsnr./skolenr 
SKOLNAVN;230;40;Bedriftsnavn/skolenavn 
SKOLEADR;270;40;Beriftens/skolens postadr. 
SKOLGATE;310;40;Bedriftens/skolens gateadr. 
SKOLPOST;350;16;Bedriftens/skoens postnr 
BEDRKOM;366;16;Bedriftens/skolens kommunenr. 
BNAERING;382;16;Næringskode 
AVBFDATO;398;10;Avbrudd fra dato YYYY-MM-DD 
AVBTDATO;408;10;Avbrudd til dato YYYY-MM-DD 
AVSLDATO;418;10;Kontrakt hevet/avsluttet dato 
HEVET;428;16;Hevet årsak (beskrives separat) 
LTYPE;444;16;Lærling type (beskrives separat) 
GODKDATO;460;10;Kontrakt godkjent dato YYYY-MM-DD 
FORLMTIL;470;4;Kontrakt forlenget med tilskudd 
FORLUTIL;474;4;Kontrakt forlenget uten tilskudd 
INTKUKO;478;16;Intern repr. av kurskode (KUF) 
KURSATTR;494;16;Kursattr. innenfor normalen 
BRUTTOLT;510;4;Brutto læretid i ant. mnd. for kontr. 
NETTOLT;514;4;Netto læretid i ant. mnd. for kontr. 
LPROSENT;518;3;Lærling% av 100% stilling 
KURSNAVN;521;40;Kursnavn 
ANSVAR;561;2;Ansvar pr. rfylksdato 
STILSKUD;563;2;Særskilt tilskudd (Verdier J/N) 
LFYLKE;565;4;Læreplassfylke for lærlingen 
BEDRNAVN;569;40;Navn på bedrift knyttet til oppl.konto 
BEDRNR;609;16;Bedriftsnr. knyttet til oppl.konto 
VERDITID;625;3;Netto verdiskapningstid 
LAERETID;628;3;Netto opplæringstid - tall i mnd. 
TILSKTYP;631;2;Tilskuddstype (B,A eller D) 
RECTYPE;633;1;rectyp 
GODKIPER;634;1;Godkjent i perioden 
NYLAERL;635;1;Ny lærling 
VERDSKAP;636;1;I opplæringsdel/verdiskapningsdel  

Fil B: Klasseordningsfil 
FYLKE;1;2 
PLASSER;3;7 
KLASSER;10;7 
EGNE_PRIMAER_SOKERE;17;7 
ANDRE_PRIMAER_SOKERE;24;7  

Fil C: GSI-fil 
FODSELSAAR;12;4 
STATUSKODE;17;1 
KOMMUNENR;33;4  

Fil D: Befolkningsfil 
FYLKE;1;2 
IALT;3;6 
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10 Vedlegg  

Opprinnelig spesifikasjonsnotat til faktaarket for videregående opplæring, 1999 
rapporteringen. 
van/- Opprettet 06.12.1999   Sist endret: 08.12.99  Filnavn: H:\VAN\FYSTRA\spesf512-K-IT.doc   
 
 
Van, 8.12.99 
 
 
KUJ, 12. Desember 1999 
 
Til: KOSTRA-IT 
Fra: K. Jonny Einarsen, Camilla Strand, Anne Skara og Torill Vangen 
Kopi til: Anne Britt Svinnset, Paal Sand og Elisabetta Vassenden 

2. Utkast til nivå 1 og nivå 2 for FylkesKOSTRA-utdanning 

Innledning 
Våre ferdig bearbeidede individfiler leveres som utfil på indvidnivå til KOSTRA-IT, sammen med 
denne spesifikasjonen for nivå 1 og spesifikasjon for nivå 2. Ferdig revidert utfil med opplysninger om 
elever og lærlinger per 1.10.1999 leveres 15.2.2000. Utfra dette produserer KOSTRA-IT selv tabeller i 
STT på fylkesnivå. I de tabeller som bare inneholder tjenestetall bør det lages tabeller for alle 
fylkeskommuner.  
 
I denne spesifikasjonen har vi forsøkt å gi et tilstrekkelig spesifikasjonsgrunnlag for at KOSTRA-IT 
kan lage programmer som lager ferdige tabeller i STT på fylkesnivå. For å avklare uklarheter og 
avdekke feil bør vi ha et møte hvor vi gjennomgår hver tabell. Vi bør også lese igjennom 
programmene som lages i KOSTRA-IT. I tillegg bør vi ha en test på fjorårets tall, for å unngå feil. 
 
Alle regnskapstall som inngår i tabeller for både nivå 1 og 2 er spesifisert av Camilla Strand i et eget 
vedlegg i Excel.  
 
For å forsøke å gi et tilstrekkelig godt programmeringsgrunnlag har vi valgt å beskrive hver tabell i 
forhold til følgende felles kjennemerker:  
 

1. Datakilder 
Angir fra hvilke filer eller interne databaser tallene skal hentes fra. Vi benytter følgende filer som 
datakilder: 
 
Fil A: Tabellfil på individnivå over elever, lærlinger og AMO-kurs per 1.10.1999 
           '$UTD/vgselev/arkiv/fylkeskostra/g1999.dat';  
 
Fil B:  Klasseordningsfil på kursnivå. Per 1.10.1999 
           '$UTD/vgselev/arkiv/klassefil/g1999.dat';   
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Fil C:  Befolkningsfil fra situasjonsuttak i BEBAS per 1.10.1999. Vi har lagt ut denne filen på området 
data 320 på x-disken, og filen heter "KUJ-200000630\sitfil-i459d9d5". Kontakt Kåre Nygård tlf: 5152 
ved spørsmål om denne filen. 
  
Fil D:  GSI (Grunnskolenes informasjonssystem)/OBS! Vi vurdere å gi dere ferdig utregnet tall fra 
GSI i stedet for at dere selv får hele GSI-filen. Hva er enklest for dere? 
 
Fil E: Regnskapsfil fra SMT. Se eget vedlegg i Excel fra Camilla Strand. 
 
Fil F: Fil med Elever i oppfølgingstjenesten. 1.okt.1999 
 Filnavn er ikke klart enda.  

2. Tekstspesifikasjon 
Ren tekstlig forklaring av innholdet i tabellen.  

3. Dataspesifikasjon  
Skal gi detaljerte anvisninger for programmering. Skal angi eventuelle koder, filer, utregningsmetoder, 
feltnavn i SAS, feltnummer og andre opplysninger som er nødvendige for å programmere tabeller. 
Alle prosenttall angis med komma og en desimal. 

Spesifikasjon av nivå 1 i faktaark for FylkesKOSTRA-utdanning 

Tabell A. Oversiktstabell med regnskapstall  
 
Datakilder: 
Fil C og fil E. 
 
Tekstspesifikasjon 
Netto driftsutgifter 1999 prosentvis fordelt på funksjonene innenfor videregående opplæring. Tabell 
med fylkeskommunene og landsgjennomsnitt i forspalten og funksjonene i tabellhodet. I tillegg 
kommer netto driftsutgifter per innbygger 1.10.1999 i kroner for videregående opplæring fordelt på 
Funksjonene: 510, 520, 540 - 554, 560, 570,  580, 585 og  590.  
 

Dataspesifikasjon 
Fil C, antall records med STATUS = 1 
 
For dataspesifikasjon av regnskapstall se vedlegg 1 fra Camilla Strand. 
 
 

Tabell B. Oversiktstabell med regnskaps- og tjenestetall  
En stor tabell med fylkeskommunene og landsgjennomsnitt i forspalten og nøkkeltall for prioritering, 
dekningsgrad og produktivitet i tabellhodet. I tabellhode består tabellen av de åtte deltabellene B1-B8 
som er beskrevet nedenfor.  

I. Prioriteringer og ressursbruk 
 
B 1. Netto driftsutgifter per innbygger 16-18 år per 1.10.1999 
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Datakilder: 
Fil C og fil E. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Skal gi tall for summen av nettodriftsutgifter i alt for fylkeskommunenes videregående opplæring. 
 
Dataspesifikasjon:  
Fil C, antall records med STATUS = 1 og ALDER = 16-18  

II. Dekningsgrad 
 
B 2. Omfanget på fylkeskommunens videregående opplæring. Antall elever og lærlinger i 
prosent av et gjennomsnittlig årskull avgangselever fra grunnskolen. 
 
Datakilder:  
Fil A og fil D.     
    
1.1 Tekstspesifikasjon: 
Fylkesavgrensing er elever/lærlingers bostedsfylke per 1.april 99. Telleren omfattes av alle elever 
under oppl. loven, voksne elever, elever på kurs i teknisk fagskole, elever på forkurs til ing.høgskole 
og elever på norske godkjente skoler i utlandet omregnet til helårsekvivalenter. I tillegg kommer 
summen av antall lærlinger med enkelt tilskudd og dobbelttilskudd dividert på to, pluss antall 
lærlinger med basistilskudd. Nevneren omfatter summen av antall elever i 10 klasse i grunnskolen i 
1999, 1998 og 1997, dividert på tre. Deretter divideres teller på nevner. 
 
Dataspesifikasjon: 
Fylkesavgrensing er elever/lærlingers bostedsfylke per 1.april 1999 
For elever :de to første pos. i FYBOKOM på Fil A 
For lærlinger: RFYLK på Fil A 
 
Elever:  
Helårsekvivalenter: 
Summen av DELPROS (feltet har 2 desimaler) for records med KILDE = 20 på Fil A. + 
Lærlinger: 
antall records med  (TILSKTYP = B og VERDSKAP = O ) + 
antall records med  TILSKTYP = A + 
(antall records med TILSKTYP = D dividert på 2) 
 
Nevneren er elever i 10.-klasse de tre siste år som hentes fra GSI. 
Vi kan ev. levere tallet direkte til STT.  
 
B 3. Elever og lærlinger 16-18 år i prosent av antall innbyggere 16-18 år per 1.10.99  
 
Kilder: 
Fil A og fil C. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Fylkesavgrensing er bostedsfylke per 1.oktober. Alle elever/lærlinger 16-18 i videregående opplæring 
med minst 300 undervisningstimer skal telles med.    
 
Dataspesifikasjon: 
Fylkesavgrensning er elevers og lærlingers bostedsfylke per 1.okt. som er de to første pos. i  felt 
KOMMNR i Fil A og KOMMNR i Fil C.  
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Fil A. Antall rec. med (KILDE = 20 og timer ulik X og alder =16-18) + antall rec. med (kilde = 21 og 
ALDER = 16-18). 
Som divideres med: 
Fil C. Antall rec med STATUS = 1 og ALDER =  16-18 år. 
  
 

III. Produktivitet 
 
B 4. Antall elever per klasse 
 
Kilder: 
Fil A og fil B. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Fylkesavgrensing er skolefylke. Alle elever med minst 300 undervisningstimer skal telles med. 
 
Dataspesifikasjon: 
Fylkesavgrensing er skolefylke - de to første pos i SKOLEKOM på Fil A og 
de to første pos i RFYLK på Fil B 
 
Fil A. Antall rec. med KILDE = 20 og TIMER ulik x   
divideres med  
Fil B. Summen av verdien i KLKLASS  
 
B 5. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev 
 
Kilder: 
Fil A og fil E. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Fylkesavgrensning er skolefylke og elevtallet omfatter kun elever i vgs som eies av fylkeskommunen. 
Elevtallet regnes om til helårsekvivalenter.  
 
Dataspesifikasjon: 
Skolefylke i de to første pos. i feltet SKOLEKOM 
  
Elever omregnet til helårsekvivalenter: 
Summen av DELPROS(feltet har 2 desimaler) for records med KILDE = 20 og EIERF =  7 på Fil A.  
 
B 6. Korrigerte brutto driftsutgifter per lærling 
 
Kilder: 
Fil A og fil C. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Fylkesavgrensning er rapporteringsfylke.  
 
Dataspesifikasjon: 
Fylke er RFYLK 
Antall records med KILDE = 21 
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B 7. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev i studieretning med studiekompetanse 
 
Kilder: 
Fil A og fil E. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Fylkesavgrensning er skolefylke og elevtallet omfatter kun elever i vgs som eies av fylkeskommunen. 
Elevtallet regnes om til helårsekvivalenter. Deretter skilles elevene i studieretninger med 
studiekompetanse ut. 
 
Dataspesifikasjon: 
Skolefylke i de to første pos. i feltet SKOLEKOM 
 Elever omregnet til helårsekvivalenter: 
Summen av DELPROS(feltet har 2 desimaler) for records med KILDE = 20 og EIERF =  7 og 
STUDIERETN = 01, 21-23 på Fil A.  
 
B 8. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev i studieretning med yrkeskompetanse 
 
Kilder: 
Fil A og fil E. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Fylkesavgrensning er skolefylke og elevtallet omfatter kun elever i vgs som eies av fylkeskommunen. 
Elevtallet regnes om til helårsekvivalenter. Deretter skilles elevene i studieretninger med 
studiekompetanse ut. 
 
Dataspesifikasjon: 
Skolefylke i de to første pos. i feltet SKOLEKOM 
  
Elever omregnet til helårsekvivalenter: 
Summen av DELPROS (feltet har 2 desimaler) for records med KILDE = 20 og EIERF =  7 og 
STUDIERETN ulik 01, 21-23 på Fil A.  
 

Spesifikasjon av nivå 2 i faktaark for FylkesKOSTRA-utdanning 

I.  Prioriteringer og ressursbruk 
 
 
1. Tabell 1.3 i Notater 99/12. Nettodriftsutgifter fordelt på studieretninger 
 
Kilder: 
Fil E. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Merk at fylkeskommunene Oppland og Finmark fordeler lønnsutgifter på studieretninger, mens de 
andre fylkene ikke fordeler lønn på studieretninger. Vi må ha en tabellnote som opplyser om dette. 
 
Dataspesifikasjon: 
Se vedlegg 1. 
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II. Dekningsgrad 
 
2. - Tabell 2.2 i Notater 99/12. Elevplasser og lærlinger i prosent av ett gjennomsnittlig årskull 
innbyggere 16-18 år per 1. oktober 1999. 
 
Kilder: 
Fil A, B og C. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Fylkesavgrensing er skolefylke. Merk at vi benytter elevplasser og ikke elever, og at vi derfor bare 
skal hente lærlingetallet fra individfilen (fil A).  
 
Dataspesifikasjon: 
Fylke i fil A = RFYLK 
Fylke i fil B = RFYLK 
 
Kolonne 1: Elevplasser er summen av verdien i feltet KLPLAS i fil B + 
Lærlinger som er antall records med KILDE = 21 
 
Kolonne 2: Elevplasser i fylkeskommunale skoler er summen av verdien i feltet KLPLAS for records 
med EIERF = 7 i fil B + 
Lærlinger som er antall records med KILDE = 21 
 
Kolonne 3: Gjennomsnittlig årskull innbyggere 16-18 år :  
rec. med STATUS = 1 og ALDER = 016-018 på fil C 
dividert på 3 
 
Kolonne 4: kolonne 1 dividert på kolonne 3 *100, med 1 desimal 
 
Kolonne 5: kolonne 2 dividert på kolonne 3 *100, med 1 desimal 
 
 
3. Tabell 2.3 i Notater 99/12. Elever etter kjønn, studieretning og kurstrinn. 1. oktober 1999 
 
Kilder: 
Fil A 
 
Tekstspesifikasjon: 
Bare summen av elever i alt, summen av elever i studieretninger som gir yrkeskompetanse og 
studieretninger som gir studiekompetanse skal vises i forspalten. Vi skal altså ikke ha med 
elevopplysninger fordelt på alle studieretningene. Dette gjelder for alle de studieretningsfordelte 
tabellene unntatt tabell 1 ovenfor som har utgiftstall fordelt på studieretninger.  
 
Dataspesifikasjon: 
Fylke : KOMMNR 
Gjennomgående seleksjon: antall records med KILDE = 20 og TIMER ulik x 
 
Forspalte: (3 linjer ) 
Hele bostedsfylket 
STUDIERETN= 21-23  Studieretninger som gir studiekompetanse 
STUDIERETN ulik 21-23 Studieretninger som gir yrkeskompetanse 
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Kolonne 1  
 Alle records med KILDE = 20 og TIMER ulik X 
 
Kolonne 2: Prosentandel kvinner 
Menn = KJOENN=1 
Kvinner = KJOENN=2 
 
Kolonne 3: Prosentuert etter studieretning. 
DVS kolonne 1 prosentuert loddrett 
  
Kolonne 4-7 (utvidet til 4 kolonner istedet for 3 som det var i forrige faktaark)  
Grupperes i tabellen slik:  
Kolonne 4: Grunnkurs=  KTRINN = 1 
Kolonne 5: Videregående kurs I = KTRINN = 2 
Kolonne 6: Videregående kurs II = KTRINN = 3 
Kolonne 7: Annen utdanning = KTRINN = 4 
Tallene prosentueres etter kurstrinn (vannrett i tabellen) 
 
 
4. - Tabell 2.4. i Notater 99/12. Elever etter alder, kjønn og studieretning. 1. oktober 1999 
 
Kilder: 
Fil A. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Enkel tabell. 
 
Dataspesifikasjon: 
Bostedsfylke 1.10.- de 2 første pos. i  KOMMNR  
Elever i alt: Records med KILDE = 20 og TIMER ulik x 
 
Prosent kvinner: 
(KILDE = 20 og TIMER ulik x og KJOENN = 2)*100  
dividert på 
Elever i alt: (KILDE = 20 og TIMER ulik x) 
 
Prosent elever i studieretning som gir yrkeskompetanse:  
(KILDE = 20 og TIMER ulik x og STUDIERETN ulik 21-23) * 100 
dividert på 
Elever i alt: (KILDE = 20 og TIMER ulik x) 
 
Prosent elever i fagopplæring i skole (alternativ VKII i skole): 
(KILDE = 20 og TIMER ulik x og KOMP = 2 * 100 
dividert på 
Elever i alt: (KILDE = 20 og TIMER ulik x) 
 
Prosent elever 20 år og eldre: 
Elever 20+ : (KILDE = 20 og TIMER ulik x og ALDER >19) * 100 
dividert på 
Elever i alt: (KILDE = 20 og TIMER ulik x) 
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5. - Tabell 2.5 i notater 99/12. Elever som får opplæring i annet fylke enn deres bostedsfylke.  
 
Kilder: 
Fil A og fil C. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Merk at fylkesavgrensingen varierer mellom bosteds- og skolefylke i de ulike kollonene i tabellen.  
 
Dataspesifikasjon: 
Kolonne 1 Elever etter bostedsfylke 
(KILDE = 20 og TIMER ulik x) fordelt på de to første sifferne i KOMMNR 
 
Kolonne 2 Elever bosatt utenfor fylket som går på skole i fylket(elever inn) 
(KILDE = 20 og TIMER ulik x og SKOBO = 3) fordelt på de to første sifferne i SKOLEKOM 
 
Kolonne 3: Elever bosatt i fylket som går på skole utenfor fylket(elever ut) 
(KILDE = 20 og TIMER ulik x og SKOBO = 3) fordelt på de to første sifferne i KOMMNR 
 
Kolonne 4 Netto elevutveksling (elever inn minus elever ut): 
= Kolonne 2 minus kolonne 3 
 
Kolonne 5 Elever etter skolefylket: 
(KILDE = 20 og TIMER ulik x) fordelt på de to første sifferne i SKOLEKOM 
 
Variabelen SKOBO=  1= bosatt i skolekommunen 
   2= bosatt i andre kommuner i skolefylket 
   3= bosatt utenfor skolefylket 
  
6. - Tabell 2.6. i notater 99/12. Elever og lærlinger med lovfestet rett til vgo.  
 
Kilder: 
Fil A 
 
Tekstspesifikasjon: 
Enkel tabell. 
 
Dataspesifikasjon: 
Fylke = de 2 første pos. i KOMMNR 
 
Elever/lærlinger i alt: 
(KILDE = 20-21 og TIMER ulik x) 
 
Andel elever/lærlinger med rett: 
(KILDE = 20-21 og TIMER ulik x og RETT = J) * 100 
dividert på 
(KILDE = 20-21 og TIMER ulik x) 
 
Elever i alt: 
(KILDE = 20 og TIMER ulik x) 
 
Andel elever med rett: 
(KILDE = 20 og TIMER ulik x og RETT = J) * 100 
dividert på 
(KILDE = 20 og TIMER ulik x) 
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Lærlinger i alt: 
(KILDE = 21) 
 
Andel lærlinger med rett: 
(KILDE = 21 og RETT = J) * 100 
dividert på 
(KILDE = 21) 
 
 
7. - Tabell 2.7. i Notater 99/12. Elever i voksenopplæring eller arbeidsmarkedskurs. 
 
Kilder: 
Fil A. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Enkel tabell. 
 
Dataspesifikasjon:  
Fylke = de 2 første pos. i KOMMNR 
  
Elever i voksenopplæring og arbeidsmarkedskurs i alt: 
(KILDE = 20 og VOKSEN = 1 og TIMER ulik x) + (KILDE = 22 og TIMER ulik x) 
 
Prosent kvinner 
((KILDE = 20 og VOKSEN = 1 og TIMER ulik x) + (KILDE = 22 og TIMER ulik x) og KJOENN = 
2) 
i prosent av 
(KILDE = 20 og VOKSEN = 1 og TIMER ulik x) + (KILDE = 22 og TIMER ulik x) 
 
Prosent elever på AMO-kurs 
(KILDE = 22 og TIMER ulik x)  
i prosent av 
(KILDE = 20 og VOKSEN = 1 og TIMER ulik x) + (KILDE = 22 og TIMER ulik x) 
 
Prosent elever i voksenopplæring 
(KILDE = 20 og VOKSEN = 1 og TIMER ulik x)  
i prosent av 
(KILDE = 20 og VOKSEN = 1 og TIMER ulik x) + (KILDE = 22 og TIMER ulik x) 
 
 
8. - Tabell 2.8. i notater 99/12. Egne og andre primærsøkere i prosent av antall plasser etter 
studieretning (todelt) og kurstrinn. 
 
Kilder: 
Fil B. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Fylkesavgrensing er skolefylke. Merk at studieretningstall bare gis summert opp til studieretninger 
som gir studiekompetanse og studieretninger som gir yrkeskompetanse.  
 
Dataspesifikasjon: 
Skolefylke = de to første sifferne i RFYLK 
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Forspalte: 
Hele fylket, alle studieretninger 
Studieretning som gir studiekompetanse: STUDRETN = 21-23  
Studieretning som gir yrkeskompetanse: STUDRETN ulik 21-23 
 
Kolonne 1 
Primærsøkere i prosent av antall elevplasser i alt:  
Summere KLEPRSOK + KLOPRSOK 
i prosent av 
summen av KLPLAS 
 
Kolonne 2 
Primærsøkere til grunnkurs i prosent av antall elevplasser i grunnkurs:  
Summere KLEPRSOK + KLOPRSOK for records med (KURSTRIN = A, B, C, K, R og KLTRINN = 
10)  
i prosent av 
summen av KLPLAS for records med (KURSTRIN = A, B, C, K, R og KLTRINN = 10)  
 
Kolonne 3 
Primærsøkere til VKI i prosent av antall elevplasser i VKI:  
Summere KLEPRSOK + KLOPRSOK for records med (KURSTRIN = H, J, K, R, I og KLTRINN = 
11)  
i prosent av 
summen av KLPLAS for records med (KURSTRIN = H, J, K, R, I og KLTRINN = 11)  
 
Kolonne 4 
Primærsøkere til VKII i prosent av antall elevplasser i VKII: 
Summere KLEPRSOK + KLOPRSOK for records med (KURSTRIN = P, Q, K, R, I og KLTRINN = 
12)  
i prosent av 
summen av KLPLAS for records med (KURSTRIN = P, Q, K, R, I og KLTRINN = 12)  
 
Kolonne 5 
Primærsøkere til andre kurs i prosent av antall elevplasser i andre kurs: 
Summere KLEPRSOK + KLOPRSOK for records med (KURSTRIN ulik de som er definert ovenfor)  
i prosent av 
summen av KLPLAS for records med (KURSTRIN ulik de som er definert ovenfor)  
 
 
9. - Tabell 2.9. i notater 99/12. Lærlinger etter alder og bostedsfylke. Prosent. 1. oktober 1999 
 
Kilder: 
Fil A 
 
Tekstspesifikasjon: 
Med unntak for den først kollonen med tall for lærlinger i alt, skal alle kolloner summeres i prosent av 
i alt tallet i den første kollonen. 
 
Dataspesifikasjon: 
Fylke = de 2 første pos. i KOMMNR 
Antall records med KILDE = 21 
Alder i ALDER 
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Kolonne 1: I alt  KILDE = 21 
Kolonne 2: -17 år (KILDE = 21 og ALDER <18) i prosent av kolonne 1  
Kolonne 3: 18 år (KILDE = 21 og ALDER =18) i prosent av kolonne 1  
Kolonne 4: 19 år (KILDE = 21 og ALDER =19) i prosent av kolonne 1  
Kolonne 5: 20-  (KILDE = 21 og ALDER >19) i prosent av kolonne 1  
 
 
10. - Tabell 2.10. i notater 99/12. Lærlinger som startet læretiden i perioden, etter kjønn og 
bostedsfylke. 
 
Kilder: 
Fil A 
 
Tekstspesifikasjon: 
Ny siste kolonne som skal vise "nye lærlinger forrige skoleår i prosent av lærlinger i alt 1.10.99.    
 
Dataspesifikasjon: 
Endres i forhold til tabell 2.10. 
 
Fylke = de 2 første pos. i KOMMNR 
NY LÆRLING SISTE ÅR(feltnavn ikke klart) = 1 
Menn: KJOENN = 1 
Kvinner: KJOENN = 2 
 
Kolonne 1:  
KILDE = (21 og "NY LÆRLING SISTE ÅR" = 1) 
 
Kolonne 2:  
KILDE = (21 og KJOENN = 1 og "NY LÆRLING SISTE ÅR" = 1) 
 
Kolonne 3:  
KILDE = (21 og KJOENN = 2 og "NY LÆRLING SISTE ÅR" = 1) 
 
Kolonne 4: Prosent kvinner   
(KILDE = 21 og KJOENN = 2 og "NY LÆRLING SISTE ÅR" = 1 ) i prosent av  
(KILDE = 21 og "NY LÆRLING SISTE ÅR" = 1)   
 
Kolonne 5: Prosent nye lærlinger av lærlinger per 1. oktober   
(KILDE = 21 og "NY LÆRLING SISTE ÅR" = 1) i prosent av  
KILDE = 21   
 
 
11. - Tabell 2.11. i Notater 99/12 (unntatt studieretning). Lærlinger etter kjønn 
 
Kilder: 
Fil A 
 
Tekstspesifikasjon: 
Merk at studieretningstall bare gis summert opp til studieretninger som gir studiekompetanse og 
studieretninger som gir yrkeskompetanse 
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Dataspesifikasjon: 
Fylke = de 2 første pos. i KOMMNR 
I alt : rec. med KILDE = 21 
Menn: KJOENN = 1 
Kvinner: KJOENN = 2 
Prosentandel kvinner: KJOENN = 2 i prosent av i alt 
 
 
12. - Tabell 2.12. i Notater 99/12 Lærlinger som har læreplass i annet fylke enn deres 
bostedsfylke. 
 
Kilder: 
Fil A 
 
Tekstspesifikasjon: 
Fylkesavgrensning varierer mellom læreplassfylke og bostedsfylke i de ulike tabellkollonene.  
 
Dataspesifikasjon: 
Læreplassfylke = de to første pos. i SKOLEKOM 
Bostedsfylke = de to første sifferne i KOMMNR    
Kolonne 1: Lærlinger etter bostedsfylke: rec. med KILDE = 21 fordelt på bostedsfylke 
Kolonne 2: -Lærlinger bosatt utenfor fylke som har læreplass i fylke(lærlinger inn) : KILDE = 21 og 
SKOBO = 3 fordelt etter skolefylke 
Kolonne 3: -Lærlinger bosatt i fylke som har læreplass utenfor fylke(lærlinger ut) : KILDE = 21 og 
SKOBO = 3 fordelt etter bostedsfylke  
Kolonne 4: -Netto lærlingutveksling(lærlinger inn minus lærlinger ut) 
Kolonne 5: Lærlinger etter læreplassfylke: rec. med KILDE=21 fordelt etter SKOLEKOM  
 

III. Produktivitet 
 
 
13. Tabell 3.1. i Notater 99/12. Bruttodrifts- og bruttolønnsutgifter per elev i videregående 
opplæring. 1999 
 
Kilder: 
Fil A 
 
Tekstspesifikasjon: 
Skolefylke og helårsekvivalenter. Merk at bruttolønnsutgifter skilles ut i egne kolloner.   
 
Dataspesifikasjon: 
Fylke = to første posisjoner i SKOLEKOM 
Kolonne 1: Elever i fylkeskommunale skoler. helårsekvivalenter 
Summen i DELPROS(har to desimaler) for records med (KILDE = 20 og EIERF = 7) 
  
 
14. Tabell 3.3 i Notater 99/12. Bruttodriftsutgifter per elev  i voksenopplæring. 
 
Kilder: 
Fil A 
 
Tekstspesifikasjon: 
Skolefylke og helårsekvivalenter. 



 117

 
Dataspesifikasjon: 
Skolefylke = de to første pos. i SKOLEKOM  
 
Elever i voksenopplæring og arbeidsmarkedskurs i alt: 
(Summen av DELPROS (som har to desimaler) for records med KILDE = 20 og VOKSEN = 1) + 
antall records med KILDE = 22.  
 
(Merk at helårsekvivalenter for AMO-elever = antall AMO-elever ). 
 
 
15. Tabell 3.4 i Notater 99/12. Oppfyllingsgrad. Elever i prosent av elevplasser. 
 
Kilder: 
 Fil A og fil B.  
 
Tekstspesifikasjon: 
Merk at vi er ute etter å beregne andel elever i prosent av antall elevplasser.  
 
Dataspesifikasjon: 
Elever: fil A 
Bostedsfylke er de to første sifferne i KOMMNR 
 
STUDIERETN= 21-23  Studieretninger som gir studiekompetanse 
STUDIERETN ulik 21-23 Studieretninger som gir yrkeskompetanse 
 
Alle elever: antall rec med (KILDE = 20 og TIMER ulik x) 
Elever i grunnkurs: antall rec med (KILDE = 20 og TIMER ulik x  og KTRINN = 1) 
Elever i VKI: antall rec med (KILDE = 20 og TIMER ulik x  og KTRINN = 2) 
Elever i VKII: antall rec med (KILDE = 20 og TIMER ulik x  og KTRINN = 3 og KOMP ulik 2) 
Elever i andre kurs: antall rec med (KILDE = 20 og TIMER ulik x  og KTRINN = 4) 
 
Elevplasser Fil B klasseordningsfilen 
 (Skole)fylke er de to første sifferne i RFYLK 
 
Elevplasser i studieretninger som gir studiekompetanse: Summen av KLPLAS på records med 
STUDRETN= 21-23  
Elevplasser i studieretninger som gir yrkeskompetanse: Summen av KLPLAS på records med  
STUDRETN ulik 21-23  
 
Alle elevplasser: Summen av KLPLAS  
Elevplasser i grunnkurs: Summen av KLPLAS for  records med (KURSTRIN = A, B, C, K, R og 
KLTRINN = 10)  
Elevplasser i VKI: summen av KLPLAS for records med (KURSTRIN = H, J, K, R, I og KLTRINN = 
11)  
Elevplasser i VKII: summen av KLPLAS for records med (KURSTRIN = P, Q, K, R, I og KLTRINN 
= 12)  
Elevplasser i andre kurs: alle andre enn de ovenfor 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Oppfyllingsgrad = elever  * 100 / elevplasser 
 
Note) Vi går ut fra at klasseordningsfila ikke har alternativ VKII i skole 
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16. - Tabell 3.6 i Notater 99/12.  Elever per skole etter skolens eierform og størrelse. 
 
Kilder: 
Fil A 
 
Tekstspesifikasjon: 
Fylkesavgrensing er skolefylke. 
 
Dataspesifikasjon: 
Fylke = de to første sifferne i SKOLEKOM 
Som skole regnes kun de med der de tre første sifferne i ORGNR er ulik 999, og ulik blank. 
Eierform: EIERF = 7 (fylke) 
 
Studiekompetansegivende skole : skoler som kun har studieretning 01, 21-23 
Yrkeskompetansegivende skole :  skoler som kun har andre studieretninger enn 01, 21-23 
Kombinerte skoler : skoler som har begge typer studieretninger. 
 
Tabellen lages ved å ta utgangspunkt i elevfilens elever med KILDE = 20 og TIMER ulik x(300 timer 
og over).  
 
17. - Tabell 3.7 i Notater 99/12. Skoler etter skoletype og eierforhold. 
 
Kilder: 
Fil A 
 
Tekstspesifikasjon: 
Skolefylke. 
 
Dataspesifikasjon: 
Skoler defineres på samme måte som tabellen ovenfor, med unntak av at denne omfatter alle skoler, 
ikke bare fylkeskommunale.  
EIERF = 6 Statlig 
EIERF = 7 Fylkeskommunal 
EIERF ulik 6, 7 Private 
 
 
18. - Tabell 3.9 i Notater 99/12. Bruttodriftsutgifter per elev med "spesialundervisning"?. 
 
Kilder: 
Fil A og fil F. 
 
Tekstspesifikasjon: 
Skolefylke og helårsekvivalenter. Omfatter elever i særskilt tilrettelagte kurs i helårsekvivalenter(på fil 
A) og alle på OT-filen (fil F). 
 
Dataspesifikasjon: 
Skolefylke på fil A: (de to første pos. i SKOLEKOM) 
Skolefylke på fil F: RFYLK 
 
(Summen av TIMER(har 2 desimaler) for records med KILDE = 20 og KURSTRIN = B, C, J, Q ) + 
antall records på fil F 
 
Note) Merk at kurstrinn B er medregnet. 
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19. - Tabell 3.11 i Notater 99/12. Andel elever med minoritetsspråklig landbakgrunn. 
 
Kilder:  
Fil A 
 
Tekstspesifikasjon: 
Minoritetsspråklig landbakgrunn defineres som "førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk, svensk  
eller dansk bakgrunn" og "andregenerasjonsinnvandrere" unntatt de med svensk og dansk 
landbakgrunn.  
 
Dataspesifikasjon: 
Elever i alt :KILDE = 20 og TIMER ulik x  
Elever med minoritetsspråklig landbakgrunn: KILDE = 20 og TIMER ulik x og (INVKAT = A, B og 
LANDBAK ulik 000, 101, 106 ) 
 
 
20. - Tabell 3.12 i Notater 99/12. Ungdom i oppfølgingstjenesten. 
Kilder: 
Fil A, C og F 
 
Tekstspesifikasjon: 
Bare ungdom som får konkret OT-tiltak skal tas med. Det må tas forbehold i datakvaliteten i denne 
tabellen.   
 
Dataspesifikasjon: 
Fylke = RFYLK både på fil A og fil F 
Elever i alt: (KILDE = 20 og TIMER ulik x ) på fil A  
Elever i oppfølgingstjenesten: Alle records på fil F 
Bosatte 16-18 år: (ALDER 016-018 og STATUS = 1) 
 
 
21. - Tabell 3.17 i Notater 99/12. Antall læretimer per klasse (Hentes ferdig fra VSI). 
 
Kilder: 
Tabellen hentes fra VSI i KUF.  
 
Tekstspesifikasjon: 
 
Dataspesifikasjon: 
 

VI. Behovsindikatorer og bakgrunnsvariabler 
De fleste bakgrunnsvariablene kan hentes direkte fra RD eller årboken. 
 
 
22. NY! Ev. supplerende befolkningsframskrivingstall for folkemengde i alt, antall 16-18 åringer 
og 16-19 åringer frem til 2020 etter fylke. 
 
Kilder: 
Befolkningsstatistikken.  
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23. Tabell 4.1 i Notater 99/12. Folkemendgde etter fylke. Absolutte tall og prosent. 1. oktober 
1999.   
 
Kilder: 
Befolkningsstatistikken.  
 
 
24. Tabell 4.2 i Notater 99/12. Famileforhold. Andel skilte og separerte 16-59 år etter fylke. 1 
januar 1999. 
 
Kilder: 
Befolkningsstatistikken.  
 
 
25. Tabell 4.3 i Notater 99/12. Familieforhold.  Familer i alt, enslige personer og enslige 
forsørgere etter fylke. 1 januar 1999. 
 
Kilder: 
Befolkningsstatistikken.  
 
 
26. Tabell 4.4 i Notater 99/12. Bosettingsstruktur og urbaniseringsgrad. Folkemengde (per 1.10. 
99) i spredtbygde strøk og innbygger per km2 etter fylke. 
 
Kilder: 
Befolkningsstatistikken og årboken.  
 
 
27. Tabell 4.5 i Notater 99/12. Befolkningens utdanningsnivå for personer over 16 år og 
foreldregenerasjonen (personer over 45-59 år) etter fylke.        
 
Kilder: 
RD.  
 
 
28. Tabell 4.6 i Notater 99/12. Arbeidsledighet. Helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. 
Årsgjennomsnitt 1999. 
 
Kilder: 
RD eller seksjon 260. 
 
 
29. Tabell 4.7 i Notater 99/12. Næringsstruktur. Yrkesaktive 16 år og over etter næring. Prosent 
1990.  
 
Kilder: 
Notat 99/12.  
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30. Tabell 4.8 i Notater 99/12. Antall skatteytere, nettoformue, alminnelig inntekt, 
kommuneskatt og skatteinntekter i fylkeskommunene. 1997. Mill kr.   
 
Kilder: 
Seksjon 420 V/ Mats Kirkeberg.    
 
 
31. Tabell 4.9 i Notater 99/12. Fylkeskommunenes inntekter målt i kroner per innbygger fordelt 
på inntekstsarter. 1998 
 
Kilder: 
Seksjon 420 V/Mats Kirkeberg.  
 
 
32. Tabell 4.10 i Notater 99/12.  Hovedelementer i fylkeskommunenes inntekstssystem. 
Rammetilskudd, øremerkede tilskudd og kostnadsnøkkel.  
 
Kilder: 
Diverse eksterne publikasjoner. Seksjon 320 skaffer tallene.  
 
A. Oversikt over statens (KRD) rammetilskudd til fylkeskommunene i 1999. I 1000 kr. 
 
B. Oversikt over statens (KUF) øremerkede tilskudd til videregående opplæring i fylkeskommunene. 
1999. I 1000 kr. 
 
C. Kostnadsnøkkelen i fylkeskommunenes inntektssystem. 1999.  
 
 
C. Figurer  
 
Grafisk framstilling av tidsserier for de siste fem år    
Grafisk framstilling viser utviklingen i utvalgte nøkkeltall for fylkeskommunene for årene 1994-1999. 
1. Elever i studieretning med yrkeskompetanse i forhold til alle elever 
2. Lærlinger og elever i videregående utdanning 16-18 år i prosent av registrerte årskull 
For 1994-98 leveres ferdige tabeller fra seksjon 320. 
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Vedlegg 1. Filbeskrivelser 

Fil A. Tabellfil med individopplysninger om elever, lærlinger og personer i AMO-kurs.  
 
A 1. Elevdelen i fil A. 
 
bes/- Opprettet 17.11.1999   Sist endret: 17.11.99  Filnavn: H:\BES\LINDA\UTFIL99.DOC   
Filbeskrivelse og redigeringsrutiner for redigert fil LINDA-elev 1999: 
Feltnr Pos. Feltets navn SAS-navn Fra pos. på innfil/katalog 
01 001:006 Utdanningens art nus89 Pos. 21-26, kurskatalogen 
02 007:008 Klassetrinn kltrinn Pos. 27-28, kurskatalog 
03 009:009 Heltid/deltid  heldel Beregnes ut fra delkursprosenten 
04 010:017 Kursets startdato  kstart Settes inn i programmet 

(ååååmmdd) 
05 018:025 Kursets sluttdato kslutt Beregnes ut fra varighetskoden 

(ååååmmdd) 
06 026:032 SSBs skolenummer skonr Pos. 010:016, skolekatalog 
07 033:041 Organisasjonsnummer orgnr Fra skoleregisteret 
08 042:044 Klassebetegnelse klbet Blank 
09 045:045 Voksenopplæring voksen Pos.133, fylkets kursfil 
10 046:056 Fødselsnummer fnr Pos. 003:013, innfil 
11 057:057 Fullførtkode utfall Pos. 075:075, innfil 
12 058:065 Elevens startdato estart  
13 066:073 Elevens sluttdato eslutt  
14 074:077 Skolekommune skolekom Fra skoleregisteret 
15 078:083 Næringskode 94 naering         “ 
16 084:084 Skolens eierforhold eierf         “ 
17 085:088 Fylkets bostedskommune (1.4.åå) fybokom Pos. 093:096, innfil 
18 089:115 Navn (etternavn, fornavn) navn Pos. 020:049, innfil 
19 116:116 Merke for elever i/utenom FI ufelles Pos. 059:059, innfil 
20 117:119 Fylkets skolenummer fskolenr Pos. 050:052, innfil 
21 120:123 Fylkets kurskode fkurskod Pos. 053:056, innfil 
22 124:127 Tellekode telleko Pos. 089:092, innfil 
23 128:129 Fylkets studieretningskode fstudret Pos. 057:058, innfil 
24 130:130 Særskilt/ordinær søker saersk Pos. 087:087, innfil 
25 131:131 Behandlingskategori behandka Pos. 088:088, innfil 
26 132:132 Rett rett Pos. 097:097, innfil 
27 133:133 Rett kvote rettkvo Pos. 098:098, innfil 
28 134:134 Rett brukt rettbru Pos. 099:099, innfil 
29 135:135 Frist kvote fristkvo Pos. 100:100, innfil 
30 136:136 Frist brukt fristbru Pos. 101:101, innfil 
31 137:138 Søkertype sokerty Pos. 102:103, innfil 
32 139:139 Refusjon refusjon Pos. 104:104, innfil 
33 140:141 Utvidet rett utvidetr Pos. 105:106, innfil 
34 142:143 Frafallsårsak frafall Pos. 107:108, innfil 
35 144:146 Morsmål morsmaal Pos. 072:074, innfil 
36 147:151 Antall årstimer på kurset aartimer Pos. 077:081, innfil 
37 152:156 Delkursprosent delpros Pos. 082:086, innfil 
38 157:157 Hel- eller delkurs fheldel Pos. 076:076, innfil 
39 158:159 Rapporteringsfylke rfylk Pos. 001:002, innfil 
40 160:161 Fylkenes kursnivåkode fkursniv Pos. 101:102, kursfil (P03.2) 
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41 162:163 Fylkenes kurskategorikode fkurskat Pos. 037:038, kursfil (P03.2) 
42 164:164 Fylkenes kursvarighet fkursvar Pos. 144:144, kursfil (P03.2) 
43 165:166 SSBs studieretningskode studieretn Pos. 016:017, nuskat (P03. ) 
44 167:167 Kurstrinn kurstrin Pos. 020:020, nuskat (P03. ) 
 
 
Forts. 
Feltnr Pos. Feltets navn SAS-navn Fra pos. på innfil/katalog 
45 168:168 Fagprøve  fagpr Pos. 018:018, nuskat (P03. ) 
46 169-170 Gruppering av høyere utdanning uhgruppe Pos. 018:019, nuskat (P03. ) 
47 171:171 Elevens kompetanse etter VKII komp Pos.    ,nuskat  (P03.sas) 
48 172:175 Elevens bostedskommune kommnr Po8.sas, Situasjonsuttak per 1.10 
49 176:178 Fødeland fodeland P08.sas, Fødelandsfila 
50 179:181 Statsborgerskap statborg P08.sas, Situasjonsuttak per 1.10 
51 182:182 Innvandringskategori invkat P08.sas, Fødelandsfila 
52 183:185 Landbakgrunn landbak P08.sas, Fødelandsfila 
52 186:186 Kjønn kjoenn P09.sas 
53 187:188 Alder alder P09.sas 
54 189:189 Gruppering av kurstrinn ktrinn P09.sas 
55 190:190 Gruppering av skoleslag skolesl P09.sas 
56 191:191 Gruppering av elever under lov om 

videregående opplæring 
utd P09.sas 

57 192:192 Bostedskommune kontra 
skolekommune 

skobo P09.sas 

58 193:194 Kilde kilde P01.sas 
59 195:195 Merke X for de under 300 

undervisningstimer 
timer P01.sas 

     
 
 
 
A 2. Lærlingdelen i fil A 
 
proddato     $ 03-12     /* 2 Produksjonsdato YYYY-MM-DD               */ 
      fomdato      $ 13-22     /* 3 rfylk f.o.m.dato YYYY-MM-DD              */ 
      tomdato      $ 23-32     /* 4 rfylk t.o.m.dato YYYY-MM-DD              */ 
      fylkenr      $ 33-34     /* 5 Fylkesnr. på hjemsted/bosted/postadr.    */ 
      fnr          $ 35-45     /* 6 Fødselsnr.                               */ 
      navn         $ 46-85     /* 7 Navn                                     */ 
      kufakod      $ 86-101    /* 8 Kurskode/fagkode                         */ 
      skolenr      $ 102-113   /* 9 Bedriftsnr./skolenr.                     */ 
      skolnavn     $ 114-153   /*10 Bedriftsnavn/skolenavn                   */ 
      skoleadr     $ 154-193   /*11 Bedriftens/skolens postadresse.          */ 
      skolgate     $ 194-233   /*12 Bedriftens/skolens gateadr.              */ 
      skolpost     $ 234-249   /*13 Bedriftens/skolens postnr.               */ 
      skolekom     $ 250-265   /*14 Bedriftens/skolens kommunenr.            */ 
      naering      $ 266-281   /*15 Næringskode                              */ 
      lfradato     $ 282-291   /*16 Læretid fra dato. YYYY-MM-DD             */ 
      ltildato     $ 292-301   /*17 Læretid til dato. YYYY-MM-DD             */ 
      avbfdato     $ 302-311   /*18 Avbrudd fra dato. YYYY-MM-DD             */ 
      avbtdato     $ 312-321   /*19 Avbrudd til dato. YYYY-MM-DD             */ 
      avsldato     $ 322-331   /*20 Kontrakt hevet/avsluttet dato YYYY-MM-DD */ 
      hevet        $ 332-347   /*21 Hevet årsak.                             */ 
      ltype        $ 348-363   /*22 Lærling type.                            */ 
      godkdato     $ 364-373   /*23 Kontrakt godkjent dato YYYY-MM-DD        */ 
      forlmtil     $ 374-377   /*24 Kontrakt forlenget med tilskudd          */ 
      forlutil     $ 378-381   /*25 Kontrakt                                 */ 
      intkuko      $ 382-397   /*26 Intern repr. av kurskode (KUF)           */ 
      kursattr     $ 398-413   /*27 Kursattr. innenfor normalen              */ 
      bruttolt     $ 414-417   /*28 Brutto læretid i ant. mnd. for kontr.    */ 
      nettolt      $ 418-421   /*29 Netto læretid i ant. mnd. for kontr.     */ 
      lprosent     $ 422-424   /*30 Lærling% av 100% stilling                */ 
      kursnavn     $ 425-464   /*31 Kursnavn                                 */ 
      rett         $ 465-480   /*32 Rett til plass ihht. reform94            */ 
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      ansvar       $ 481-482   /*33 Ansvar pr. rfylksdato                    */ 
      stilskud     $ 483-484   /*34 Særskilt tilskudd (Verdier J/N)          */ 
      lfylke       $ 485-488   /*35 Læreplassfylke for lærlingen             */ 
      bedrnavn     $ 489-528   /*36 Navn på bedrift knyttet til oppl.konto   */ 
      bedrnr       $ 529-544   /*37 Bedriftsnr. knyttet til oppl.konto       */ 
      verditid     $ 545-547   /*38 Netto verdiskapningstid                  */ 
      laeretid     $ 548-550   /*39 Netto opplæringstid - Tall i mdn.        */ 
      tilsktyp     $ 551-552   /*40 Tilskuddstype (B,A eller D)              */ 

 

Fil B. Klasseordningsfilen  
bes/- Opprettet 26.11.1999   Sist endret: 26.11.99  Filnavn: H:\BES\LINDA\klUTFIL99.DOC   
 
Filbeskrivelse for klasseordningsfilen 1999: 
Feltnr Pos. Feltets navn SAS-navn Fra pos. på innfil/katalog 
01 001:002 Rapporteringsfylke rfylk  
02 003:005 Fylkets skolenummer fskolenr  
03 006:009 Fylkets kurskode fkurskod  
04 010:011 Fylkets studieretningskode fstudret  
05 012:017 Antall plasser klplas  
06 018:025 Antall klasser klklass  
07 026:029 Solgte plasser klspl  
08 030:033 Sum plasser med rett klsplret  
09 034:037 Ordinære plasser med rett kloplret  
10 038:041 Særskilte plasser med rett klsaplr  
11 042:045 Fremmedspråklige plasser med rett klfplret  
12 046:049 Sum plasser uten rett klpluret  
13 050:053 Ordinære plasser uten rett kloplure  
14 054:057 Særskilte plasser uten rett klsplure  
15 058:061 Fremmedspråklige plasser uten rett klfplure  
16 062:065 Egne primærsøkere kleprsok  
17 066:069 Øvrige primærsøkere kloprsok  
18 070:070 Sluttmerke, inneholder X klsmerk  
19 071:079 Organisasjonsnummer orgnr  
20 080:080 Skolens eierform eierf  
21 081:086 Næring naering  
22 087:090 Skolekommune skolekom per 1.10 
23 091:097 SSbs skolenummer skonr  
24 098:103 Utdanningskode nus89  
25 104:105 Klassetrinn kltrinn  
26 106:107 Studieretningskode studretn  
27 108:108 Kurstrinn kurstrin  
28 109:110 Fagprøve fagp  
29 111:112 Kode for høyere utdanning uhgruppe  
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Fil C:  Befolkningsfil fra situasjonsuttak i BEBAS per 1.10.1999. Vi har lagt ut denne filen på området 
data 320 på x-disken, og filen heter "KUJ-200000630\sitfil-i459d9d5". Kontakt Kåre Nygård tlf: 5152 
ved spørsmål om denne filen. 
  
Fil D:  GSI (Grunnskolenes informasjonssystem)/OBS! Vi vurdere å gi dere ferdig utregnet tall fra 
GSI i stedet for at dere selv får hele GSI-filen. Hva er enklest for dere? 
 
Fil E: Regnskapsfil fra SMT. Se eget vedlegg i Excel fra Camilla Strand. 
 
Fil F: Fil med Elever i oppfølgingstjenesten. 1.okt.1999 
 Filnavn er ikke klart enda.  
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