Til alle kommuner
Deres ref.: , Vår ref.: 21/5131
Saksbehandler: Kari Solaas Paulsen

KOSTRA-rapportering for 2021
KOSTRA er Statistisk sentralbyrås (SSB) informasjonsportal for kommunesektoren. For at KOSTRA skal
gi god og pålitelig styringsinformasjon til kommuner og stat, trenger vi korrekte opplysninger fra dere.
Informasjon om rapporteringen finner dere her: https://www.ssb.no/innrapportering/kostra-innrapportering.
Viktige datoer
1.–19. november 2021
1.–3. desember 2021
3.–17. januar 2022

4. januar–15. februar 2022
4. januar–22. februar 2022
15. mars 2022
15. mars–15. april 2022

15. april 2022
15. juni 2022
26. august 2021

Testperiode: Mulighet for testrapportering av 2021-årgangen.
Brukernavn: organisasjonsnummer, passord: 12341234.
Dere mottar pinkoden for 2021 i innboksen i Altinn.
Rapportering av skjemaene
4
Helse- og omsorgstjenester
5
Helse- og omsorgsinstitusjoner
11 Registreringsskjema for sosialhjelp
11C Registreringsskjema for kvalifiseringsstønad
15 Barnevern
Rapportering av de andre tjenesteskjemaene.
Oversikt over skjemaer for 2021, kommune (vedlegg 1).
Rapportering av regnskapsdata.
Oversikt over skjemaer for 2021, kommune (vedlegg 1).
Ureviderte nøkkeltall og grunnlagsdata blir publisert for 2021.
Kontroll av publiserte tall.
Hvis tallene er feil, rett opp tallene og send inn på nytt innen 15.
april.
Hvis de publiserte tallene er riktige, er du ferdig med 2021rapporteringen til KOSTRA.
Siste frist for revidert rapportering til SSB.
Korrigerte nøkkeltall og grunnlagsdata blir publisert for 2021.
SSB stenger rapporteringsportalen for 2021-tall.

Postadresse:

Besøksadresse:

Postboks 2633 St. Hanshaugen
0131 Oslo

Akersveien 26, Oslo
Oterveien 23, Kongsvinger

www.ssb.no
ssb@ssb.no
Tlf.: 62 88 50 00

Org.nr.: NO 971 526 920 MVA
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Endringer for 2021-årgangen
Tjenesterapportering
Se vedlegg 2: «Detaljert oversikt for rapportering kommune» under «Utdypende informasjon» på nettsiden
https://www.ssb.no/innrapportering/kostra-innrapportering.
Regnskapsrapportering
For oversikt over endringer i kontoplanen fra 2020 til 2021, se kapittel 1.6 i «Oppslagshefte til hjelp ved
regnskapsrapportering for 2021» (vedlegg 3), under «Utdypende informasjon» på nettsiden
https://www.ssb.no/innrapportering/kostra-innrapportering.
Se nærmere forklaring om regnskapsrapporteringen, inkludert rapportering av konsolidert regnskap i
«Detaljert oversikt for rapportering 2021» (vedlegg 2) under «Utdypende informasjon» på nettsiden
https://www.ssb.no/innrapportering/kostra-innrapportering.

Rapportering
KOSTRA-skjemaene vil være tilgjengelige for rapportering via denne lenken:
https://skjema.ssb.no/Login.aspx.
Pinkode
Alle kommuner og bydelene i Oslo vil få brev med pinkode fra SSB. Brevet finner dere i innboksen til i
Altinn senest 3. desember 2021. Dersom dere ikke finner brevet med pinkode, ta kontakt med postmottaket
eller arkivtjenesten i kommunen.
Logg inn i KOSTRA-portalen med kommunens organisasjonsnummer og pinkode, fyll ut skjemaene og
send inn.
Oversikt over innrapporterte opplysninger finner dere på adressen: https://skjema.ssb.no/xtra/mottatt.asp.
Oversikt over innrapporterte opplysninger for 2020 finner dere ved å logge inn med pinkoden fra 2020 på
adressen: https://skjema2020.ssb.no/.
Interkommunale selskap (IKS) og samarbeid
IKS, interkommunale politiske råd (IPR), kommunale oppgavefellesskap (KO) og vertskommunesamarbeid
etter § 27 i kommuneloven av 25.09.1992 skal logge seg på portalen med eget organisasjonsnummer og
tilsendt pinkode. Dette gjelder uavhengig av om enhetene er innenfor kommunen som rettssubjekt eller om
de er egne rettssubjekt. Enhetene får tilsendt tilsvarende informasjonsbrev om rapporteringen for 2021, se
dokumentet «Inter(fylkes-)kommunale selskaper, kommunale oppgavefellesskap og § 27-enheter 2021»
(vedlegg 4) under «Utdypende informasjon» på nettsiden https://www.ssb.no/innrapportering/kostrainnrapportering.
Oversikt over registrerte KF, IPR, KO, §-27-samarbeid og IKS med særregnskap er tilgjengelig på
https://www.ssb.no/innrapportering/kostra-innrapportering, og heter «Liste over (fylkes-)kommunale foretak
og inter(fylkes-)kommunale selskap og samarbeid (IKS, IPR, KO) 2021». Dersom det er endringer i status
for noen av disse enhetene og/eller kommunen har eierinteresser i andre tilsvarende enheter enn det som
fremkommer i lista, ber vi om tilbakemelding på e-post til kostra-kommuneregnskap@ssb.no. Vi ber om at
endringer i status for 2021-rapporteringen blir meldt inn innen 19. januar 2022.
Programmer til fagsystem for kommuner og leverandører
Dere skal bruke FileEncrypter 2019 i rapporteringen av data for 2021. Programmet ligger tilgjengelig for
nedlastning på https://www.ssb.no/innrapportering/kostra-innrapportering under «Kontrollprogram og
programmer til fagsystem for kommuner og leverandører».
Fyll ut skjema 999 før rapportering av skjema 11, 11C og 15
Dere må fylle ut skjema 999 for å få tilgang til utfylling/opplastning av sensitive data på tjenesteområdene
barnevern, sosialhjelp og kvalifiseringsstønad. I skjemaet registrerer dere den personen i kommunen som
skal rapportere sensitive tjenestedata.
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Skjema 11C «Registreringsskjema for kvalifiseringsstønad»: Overgang til filuttrekk for alle
kommuner
Det er obligatorisk med filuttrekk for skjema 11C fra og med statistikkåret 2021 for data som har svarfrist
17. januar 2022. Det vil ikke være mulig å sende inn elektronisk skjema.
Ingen data å rapportere?
Vi minner om at kommuner som ikke har bestemte ordninger, for eksempel kvalifiseringsstønad og/eller
eiendomsskatt, også skal sende inn det/de aktuelle KOSTRA-skjema(ene). Kryss av for at dere ikke har noe
å rapportere, og send inn skjemaet. Dette gir SSB en oversikt over hvilke kommuner som reelt sett ennå ikke
har rapportert, og vi kan estimere korrekte summer på regions- og landsnivå.
Lovhjemmel for innhenting av data
KOSTRA-dataene blir samlet inn etter ulike lovhjemler. En oversikt over hjemlene finner dere på
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/statistikk/kostra-kommune-stat-rapportering, under Om
statistikken → Bakgrunn → Lovhjemmel.

Praktiske opplysninger og kontaktinformasjon
Har dere spørsmål?
Kontakt oss på
• e-post kostra-support@ssb.no
• telefon 62 88 51 70
Vi ser gjerne at dere benytter e-post.
Svartjenesten vil være bemannet i periodene 1.–19. november 2021 for testrapportering og 3. januar-15.
april 2022 for ordinær rapportering. Åpningstid er kl. 9.00-15.00. Ut over åpningstiden ber vi dere sende epost.
Kontakten mellom SSB og kommunene
Vi anbefaler kommunene å opprette en upersonlig e-postadresse til bruk for KOSTRA-rapporteringen, for
eksempel KOSTRA@XXXX.kommune.no.
Vi ønsker dere lykke til med rapporteringen!
Med vennlig hilsen
Kari Solaas Paulsen
seniorrådgiver
Vedlegg 1: Oversikt over skjemaer for 2021, kommune
Vedlegg 2: Detaljert oversikt for rapportering kommune
Vedlegg 3: Oppslagshefte til hjelp ved regnskapsrapportering for 2021
Vedlegg 4: Brev til inter(fylkes)kommunale selskaper, kommunale oppgavefellesskap og § 27-enheter 2021
Vedlegg 5: Liste over (fylkes)kommunale foretak (FKF, KF) og interkommunale selskap (IKS) 2021
Vedleggene 1, 2, 3 og 5 finnes under «Utdypende informasjon», og vedlegg 4 under «Informasjon om
rapporteringen» på https://www.ssb.no/innrapportering/kostra-innrapportering.

