Til menighetskontorene og de kirkelige fellesrådskontorene
(sendt som ebrev 14. desember 2015)

Endringer i årsstatistikkskjemaet fra 2016.
Kirkerådet har en målsetning om at endringer i
årsstatistikkskjemaet skal varsles før
rapporteringsåret starter. Endringer som er
gjeldende for rapporteringsåret 2016 varsles
herved gjennom dette brevet. Melding om disse
endringene kommer før årsskiftet slik at alle
menigheter vet hvilke tall som vil bli etterspurt
allerede fra årets begynnelse, og har mulighet til
å planlegge registrering.

Statistisk sentralbyrå (SSB) samler og
presenterer årsstatistikk for virksomheten i
menighetene på vegne av Kirkerådet med
hjemmel i Lov om Den norske kirke
(kirkeloven) § 9, siste ledd.
Årsstatistikken rapporteres årlig til SSBs
statistikkbase på skjema nr. 28 i KOSTRA
(KOmmune-STat-RApportering).

Tidspunktet for rapportering av disse tallene er januar 2017.
Fjerning av spørsmål fra årsstatistikkskjemaet 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 begrunnelse for fjerning av andre spørsmål er at de ikke lenger er aktuelle eller 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. Dette er begrunnet i erfaringer gjort gjennom mange år som tilsier at det
ikke er mulig å finne kategorier som både dekker det mangfoldige tilbudet som finnes i alle
landets menigheter, og som samtidig gir en meningsfull statistikk. Det er også gjort en
endring i inndelingen av aldersgrupper i statistikken. Årsaken til dette er at disse
aldersgruppene i større grad samsvarer med aldersgrupper vi finner i planverk og ressurser
for barn, unge og trosopplæring i Den norske kirke.
Nye spørsmål er begrunnet i et ønske om å synliggjøre en større del av aktiviteten i
menighetene. Dette medfører at det innføres noen nye spørsmål innenfor feltene diakoni
og misjon.
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Nye spørsmål for rapporteringsåret 2016:
 Ble det utført soknebud i menigheten?
- Antall besøk. (Her telles nattverd til syke eller hjemmebundne, utført av prest
eller diakon.)
 Ble det avholdt sjelesorgsamtaler i menigheten?
- Antall samtaler. (Her telles avtalte sjelesorgsamtaler avholdt med vigslet
ansatt. Ordinære sørgesamtaler regnes ikke med her.)
 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?
- Spesifiser tiltak

Endrede spørsmål:
Spørsmål om menigheten var engasjert i misjons- og solidaritetsprosjekt i andre land
erstattes med to nye spørsmål:
• Hadde menigheten en (eller flere) misjonsavtale(r)?
- Antall avtaler
- Spesifiser land for inntil 3 misjonsavtaler
• Hadde menigheten en (eller flere) vennskapsrelasjon(er) til en menighet eller
organisasjon i et annet land?
- Antall relasjoner
- Spesifiser land for inntil 3 vennskapsrelasjoner
Spørsmålet om tilbud i forbindelse med integreringsarbeid rettet mot personer med
funksjonshemming erstattes av:
• Hadde menigheten tilbud rettet mot mennesker med utviklingshemming?

Ny struktur på spørsmål om tilbud til barn og unge medfører at følgende
spørsmål erstatter gamle spørsmål i skjemaet:
• Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for unge i alderen 13-17 år?
- Antall tilbud
- Antall deltakere 13-15 år
- Antall deltakere 16-17 år
• Gjennomførte menigheten enkeltarrangement, leirer o.l. for unge 13-17 år?
- Antall tilbud
- Antall deltakere 13-15 år
- Antall deltakere 16-17 år
• Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for unge 13-17 år?
- Antall tilbud
- Antall deltakere
• Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for unge i alderen 18-30 år?
- Antall tilbud
- Antall deltakere
• Gjennomførte menigheten enkeltarrangement, leirer o.l. for unge 18-30 år?
- Antall tilbud
- Antall deltakere
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• Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for unge i alderen 18-30 år?
- Antall tilbud
- Antall deltakere

Spørsmål som går ut av skjemaet for rapporteringsåret 2016
Følgende spørsmål utgår i 2016:
2.1 Innmeldinger (Hentes fra e-Kirkebok 31.12.2016)
2.2 Utmeldinger (Hentes fra e-Kirkebok 31.12.2016)
3.1 Dåpshandlinger (Hentes fra e-Kirkebok 31.12.2016)
3.2 Dåpshandlinger for personer bosatt i soknet (Hentes fra e-Kirkebok 31.12.2016)
6.1 Har menigheten vedtatt lokal plan for trosopplæring?

Følgende spørsmål erstattes av nye spørsmål:
6.B Opplæring og diakoni – unge 13-15 år:
6.B.1 Drev menigheten ungdomsklubb, ungdomskafe, nattkafe etc?
6.B.2 Drev menigheten andre grupper/foreninger/tiltak for ungdom?
6.C Opplæring og diakoni – unge etter konfirmasjonsalder 16-25 år:
6.C.1 Drev menigheten ungdomsklubb, ungdomskafe, nattkafe etc?
6.C.2 Drev menigheten idrettsgrupper?
6.C.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l.?
6.C.4 Drev menigheten bibelgrupper eller andre opplæringstiltak for ungdom?
6.C.5 Hadde menigheten tilbud om leir eller weekendopphold for ungdom?
6.C.6 Drev menigheten andre grupper/foreninger/tiltak for ungdom?
6.D Opplæring og diakoni – ulike tilbud til voksne
6.D.11b Hadde menigheten tilbud i forbindelse med integreringsarbeid rettet mot personer
med funksjonshemming?
9 Misjons- og solidaritetsarbeid
9.1 Var menigheten engasjert i misjons- og solidaritetsprosjekt i andre land?

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



Se kirkelig årsstatistikk på prosti- og soknenivå her (1998-2014)
http://www.nsd.uib.no/data/kirke/



Se kirkelig årsstatistikk presentert på fellesrådsnivå her (1999-2014)
http://www.ssb.no/tabell/04693

3

