
ÅRSSTATISTIKK FOR DEN 
NORSKE KIRKE FOR 
MENIGHETSRÅDENE - 2016
RAPPORTERING TIL SSB



INNHOLD

• Endring fra tidligere års rapportering til SSB

• Referanser til dokumentasjon

• Kvalitetskontroll før årsskiftet eller fortløpende

• Hva hentes fra Agrando sine systemer og hvor?

• Hvordan rapportere – skjema 28



ENDRINGER FOR 2016



REFERANSER

• Info: 
http://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-
sektor/_attachment/283107?_ts=15824fbab58

• Skjema:
http://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-
sektor/_attachment/285101?_ts=15885ded8a0

• Veiledning til skjema:
http://ssb.no/innrapportering/offentlig-
sektor/_attachment/283110?_ts=15824fc8230

http://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/_attachment/283107?_ts=15824fbab58
http://www.ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/_attachment/285101?_ts=15885ded8a0
http://ssb.no/innrapportering/offentlig-sektor/_attachment/283110?_ts=15824fc8230


STATISTIKK FOR 2016

• 1. Kunder som har all planlegging i «gamle» LabOra Gudstjeneste 
-> Kjører statistikk som tidligere år

• 2. Kunder som har «delt» føring, noe i gamle LabOra Gudstjeneste og noe i nye 
LabOra Gudstjenesteplanlegger

-> tar ut gammel del for gammel periode, ny for resten

• 3. Kunder som har ført all aktivitet i LabOra Gudstjenesteplanlegger
-> Kjører bare den nye rapporten fra Medarbeideren



FRA LABORA GUDSTJENESTE

• Velg Fil | skriv ut statistikk

• Velg sokn og periode

• Velg rapport

Kvalitetskontroll



FRA LABORA GUDSTJENESTE OG MENIGHET
– ETTER KONTROLL

• Velg Fil | Eksporter statistikk

• Ikonet med graf vises på oppgavelinjen

• Velg kirkebok fra Menighet 
og sokn fra Gudstjeneste og
«Hent statistikk tall»

• Korrigere disse tallene eller legg inn manglende data



LABORA GUDSTJENESTE OG MENIGHET
– FORTSETTELSE…

• Når du har Lagret og lukket informasjon,
har du senere mulighet til å vise disse fra lokal fil og eksportere til SSB



KIRKELIGE HANDLINGER – AVSNITT 2

Informasjon hentes fra LabOra Menighet
Meny: Fil | Skriv ut statistikk
Bruk dette dersom du henter all statistikk for gudstjenester 
fra Gudstjenesteplanlegger i Medarbeideren

1 = --
2 = --
3 = 2.1
4 = 2.2
5 = --
6 = 2.3
7 = 2.4



GUDSTJENESTER
AVSNITT 3

Defineres på lokasjonen
for sykehjem, 
friluftsgudstjenester
i Medarbeideren
«Statistikktype»
- Kirke i soknet
- Institusjon
- Annet sted



FRA LABORA GUDSTJENESTEPLANLEGGER

• All statistikk dere legger inn i den nye Gudstjenesteplanleggeren, hentes ut fra 
denne.

• Informasjon hentes ut fra hva dere har registrert i følgende info (+ gudstjenestested)

• Du kan knytte hver gudstjeneste til flere ulike statistikktyper.



GUDSTJENESTEPLANLEGGER

• Velg Statistikk



KOSTRA-SKJEMA 28

• https://skjema.ssb.no/Login.aspx

Org.nr.
Pinkode på info-brev
04.11.2016

KOSTRA står for 
Kommune-Stat-

Rapportering

https://skjema.ssb.no/Login.aspx

