
 
 

Ebrev fra Kirkerådet 14. desember 2015 

 

  

Til menighetskontorene og de kirkelige fellesrådskontorene 
 

  

Endringer i årsstatistikkskjemaet  
fra 2016 

Statistisk sentralbyrå (SSB) samler og presenterer årsstatistikk for virksomheten i 
menighetene på vegne av Kirkerådet (med hjemmel i Lov om Den norske kirke § 9, 
siste ledd).  

Årsstatistikken rapporteres årlig til SSBs statistikkbase på skjema nr. 28 i KOSTRA 
(KOmmune-STat-RApportering). Denne rapporteringen ligger til grunn for offisiell 
statistikk om Den norske kirke. Den er grunnlaget for bispedømmene og Kirkerådets 
årsrapporter, og menigheter som ikke rapporterer innen fristen bidrar til å trekke ned 
tallene som legges til grunn for disse årsrapportene. Det bes derfor om at fristen 20. 
januar overholdes. 
 

Kirkerådet tilstreber at endringer i årsstatistikkskjemaet skal varsles før 
rapporteringsåret starter. Endringer som er gjeldende for rapporteringsåret 2016 
varsles herved gjennom dette brevet. Tidspunktet for rapportering av disse 
tallene er først i januar 2017. 
 

Fjerning av spørsmål fra skjemaet begrunnes med at dette allerede er registrert i e-
Kirkebok, og kan hentes herfra. For rapporteringsåret 2016 vil tall på inn- og 
utmeldinger, samt dåp hentes fra e-Kirkebok. Det er derfor viktig at menighetene 
påser at det er gode rutiner for føring i e-Kirkebok, og at toveisintegrasjon er på plass 
der registreringen gjøres i lokale fagsystemer.  
 

En annen begrunnelse for fjerning av spørsmål er at de ikke lenger er aktuelle, mens 
andre tas ut fordi de er erstattet av en ny formulering. 
 

Spørsmål om tilbud til barn og unge endres i retning av mindre spesifikke kategorier 
som fokuserer på omfanget av tilbudet fremfor hva slags tilbud som gis de ulike 
aldersgruppene.   
 

Nye spørsmål er begrunnet i et ønske om å synliggjøre en større del av aktiviteten i 

http://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/kostra-kirke


menighetene. Dette medfører at det innføres noen nye spørsmål innenfor feltene 
diakoni og misjon.  
 

Nye spørsmål for rapporteringsåret 2016: 
Ble det utført soknebud i menigheten? 

- Antall besøk 

Ble det avholdt sjelesorgsamtaler i menigheten? 

- Antall samtaler 
Temagudstjenester med fokus på miljø, internasjonal diakoni og/eller misjon.  
- Antall gudstjenester og antall deltakere 

Hadde menigheten andre arrangementer med miljø, internasjonal diakoni og/eller 
misjon som tema? 

 Les orienteringen om alle endringene i årsstatistikkskjemaet for 
rapporteringsåret 2016 - med tidspunkt for rapportering januar 2017.(pdf) 

  

Oslo, 14. desember 2015 
 

Med vennlig hilsen 
 

Hanna Vangen Nordbø, rådgiver 
Kirkerådets avdeling for kirkeordning 

Tlf.: 23 08 12 53 E-post: hn322@kirken.no 

  

 Nettsiden for rapportering til SSB. 
 
- Brev fra SSB 2. november 2015 om levering av årsstatistikk for 2015. 
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