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Rapportering av Årsstatistikk for Den norske kirke for menighetsrådene virksomhetsåret 2020
Dette brevet inneholder informasjon om rapportering av KOSTRA-skjema 28, Årsstatistikk for
Den norske kirke. Statistisk sentralbyrå (SSB) utfører oppdraget på vegne av Kirkerådet med
hjemmel i Lov om Den norske kirke (kirkeloven) § 9, siste ledd. Statistisk sentralbyrå vil i
medhold av lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2
samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk. Det er det enkelte
menighetsråd i samarbeid med soknepresten som er ansvarlig for å sende inn skjemaet.
Rapporteringsenheten er det enkelte sokn. Der det er hensiktsmessig oppfordrer vi likevel
fellesrådene til å koordinere rapporteringen og bidra til at fristene blir overholdt.
Veiledning til utfylling av skjema finnes her;
https://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/kostra-kirke?fane=veiledning
Frist for innsending
Innsending kan skje først fra 4. januar. Rapporteringsfristen for innsending av skjema til SSB er
satt til 20. januar 2021, det er den samme fristen som tidligere år. Hvis skjema ikke er levert innen
fristen, vil SSB og Kirkerådet ta kontakt med de soknene dette gjelder. Vi oppfordrer menigheter
som benytter et administrativt system til å undersøke hos sin leverandør om det er mulighet for
direkte import av data til skjemaet.
Fram til 10. april vil det være mulighet for å sende inn opprettinger på tidligere innsendt skjema.
Publisering av reviderte tall på kommunenivå vil skje 15. juni 2021.
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Online-løsning for alle oppgavegivere:
Den som skal rapportere går inn på adressen: Kirkelige fellesråd og menighetsråd - rapportering SSB og logger seg på med organisasjonsnummer og pinkode. For alle sokn som skal rapportere er
en åtte sifferet pinkoden vedlagt øverst i dette brevet. Etter at skjemaet er ferdig fylt ut er det viktig
at alle sokn trykker ”kontrollere”-knappen for å sjekke skjemaet for eventuelle feil. For at SSB skal
motta skjemaet må ”send inn” knappen benyttes.
Soknene må selv følge med i statusfeltet for sitt skjema etter innsending. Fargen på statusknappen
viser status på skjemaet. Grønn smiley viser at skjemaet er feilfritt.
Utskrift og kopi av skjemaet kan gjøres fra det røde ikonet (pdf fil) som til enhver tid er tilgjengelig
i rapporteringsvinduet.
Endringer i rapporteringsskjemaet for 2020
Nytt av året er utvidelse av pkt.11. merknader til å omfatte eventuelle koronatiltak. Dersom dere
har tall for antall gudstjenester som ble strømmet på grunn av koronasituasjonen og deltakere på
disse, kan egne felt til rapportering benyttes.
Gudstjenester som ble gjennomført fysisk og også strømmet, skal kun føres en gang, og i det
ordinære feltet for gudstjenester. Antallet som fysisk har møtt i kirken skal føres som deltakere i
tilknytning til dette feltet, for å unngå brudd mot tidligere årganger, og digitale deltakere føres i det
nye «korona-feltet». Gudstjenester som kun ble strømmet, skal kun føres i «korona-feltet».
Har soknet andre koronarelaterte tjenester eller mer detaljerte gudstjenestetall dere ønsker å
rapportere, benytter dere det generelle merknadsfeltet under punkt 11.
Utover dette er samtlige felter som i fjor. Også i årets skjema er det en egen med side med verdier
rapportert på noen spørsmål i fjor (2019). På denne siden vil det komme opp avvik på årets tall i
forhold til fjoråret. Det er lagt inn noen grenseverdier for når en kontroll vil slå ut. Kontrollen slår
ikke ut som absolutt feil, men vil gi en pekepinn for om årets innrapporterte tall kan være feil.
Brev til fellesrådene
Kopi av dette brevet blir også sendt til fellesrådene med flere enn ett sokn. Brevet vil inneholde
opplysninger om organisasjonsnummer og pinkode for alle sokn som ligger under vedkommende
fellesråd (siste side i kopibrevet).
Oversendelse av rådata til bispedømmer
Etter avtale med Kirkerådet vil SSB også i år oversende rådata til Kirkerådet like etter
rapporteringsfristens utløp, 20. januar 2021. Sokn som ikke rapporterer får verdier satt til 0 og
bidrar til å trekke ned tallene i statistikken som er grunnlag for årsrapportene i Den norske kirke.
Nye formidlingsløsninger i KOSTRA
I forbindelse med KOSTRA modernisering ble strukturen på KOSTRA-tabellene lagt om fra store
fellestabeller til flere tematisk inndelte tabeller. De tidligere tabellene finner du under menypunktet
«avsluttede tidsserier» med tall frem til 2016 på hvert enkelt tjenesteområde i Statistikkbanken.
NB! Tabellene inneholder konserntall, hvis ikke annet er spesifikt angitt.
Oversikt over KOSTRA tabeller på ny struktur:
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/endelige-kostra-tall-pa-nytabellstruktur-15.juni
Hvordan bruke statistikkbanken:
https://www.ssb.no/informasjon/om-statistikkbanken/hvordan-bruke-statistikkbanken
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Opplysninger om soknet
Organisasjonsnummer og andre opplysninger om soknene er hentet fra Enhetsregisteret per oktober
2020. Hvis det oppdages feil i disse opplysningene, ber vi om at endringer sendes til epostadresse:
vof@ssb.no. Dersom det avgis opplysninger for en enhet som består av flere sokn skal det oppgis
hvilke sokn som inngår i enheten, for eksempel i merknadsfeltet til slutt i skjemaet.
Datamottak og brukertjeneste i SSB
Det vil være en egen teknisk brukertjeneste tilknyttet rapporteringen. Spørsmål til brukertjenesten
kan stilles via e-post og telefon. Vi oppfordrer til at det fortrinnsvis benyttes e-post.
E-postadressen er kostra-support@ssb.no
Telefonnummeret er 62 88 51 70
Telefontjenesten vil være bemannet i perioden 04.januar - 15.april 2021.
Åpningstid er kl. 08.00 - 15.00. Ut over åpningstiden henviser vi til bruk av e-post.
For andre eventuelle spørsmål om rapporteringen kan e-post sendes til Øyvind S. Bolsgård
obo@ssb.no.
Til slutt minner vi om adressen til innrapporteringssiden:
http://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/kostra-kirke
Samt Veiledning til utfylling av skjema finnes her:
https://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/kostra-kirke?fane=veiledning

Vi ønsker lykke til med rapporteringen!

Med vennlig hilsen

Kjartan Steffensen
seksjonssjef

Kopi: Kirkerådet
Kirkelige fellesråd
Bispedømmer

Øyvind S.Bolsgård
seniorrådgiver

