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1 Indledning
Kirkestatistikken giver en oversigt over befolkningens relation til folkekirken. Endvidere opgøres
antallet af de forskellige kirkelige handlinger, bl.a. dåb, konfirmationer og begravelser.
Udarbejdelsen af kirkestatistik indledtes i 1974. Der er ikke udarbejdet kirkestatistik for årene 2003
-2006. For årene 1984-2002 blev der også udarbejdet statistik for de anerkendte trossamfund, deres
medlemmer og handlinger svarende til folkekirkens kirkelige handlinger.

2 Indhold
Statistikken udarbejdes for sogne, provstier og stifter.
Indholdet i statistikken er opdelt i to grupper: dels statistik baseret på Det Centrale Person Register
(CPR) og dels indberetninger om kirkelige handlinger fra de enkelte sogne. Data vedrørende
kirkelige handlinger modtages fra Kirkeministeriet.
Statistikken baseret på CPR vedrører antal folkekirkemedlemmer, ind- og udmeldelser samt fødte
og døde.
Statistikken baseret på indberetninger fra Kirkeministeriet vedrører dåb, konfirmationer,
begravelser, fremstillinger, lysninger og kirkelige velsignelser af ægteskaber.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken udarbejdes for sogne, provstier og stifter.
Indholdet i statistikken er opdelt i to grupper: dels statistik baseret på Det Centrale Person Register
(CPR) og dels indberetninger om kirkelige handlinger fra de enkelte sogne. Data vedrørende
kirkelige handlinger modtages fra Kirkeministeriet.
Statistikken baseret på CPR vedrører antal folkekirkemedlemmer, ind- og udmeldelser samt fødte
og døde.
Statistikken baseret på indberetninger fra Kirkeministeriet vedrører dåb, konfirmationer,
begravelser, fremstillinger, lysninger og kirkelige velsignelser af ægteskaber.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Sognene i Danmark kan grupperes til provstier eller stifter.

2.3 Sektordækning
Ikke relevant for denne statistik.
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2.4 Begreber og definitioner
Folkekirkemedlem: I Det Centrale Person Register (CPR) findes oplysning om en person er medlem
af folkekirken eller ej.
Kirkelig handling: Fra Kirkeministeriet indhentes oplysninger om kirkelige handlinger, fx dåb,
konfirmationer, begravelser og vielser.

2.5 Enheder
Personer.

2.6 Population
Befolkningen med bopæl i Danmark 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

2.7 Geografisk dækning
Danmark.

2.8 Tidsperiode
2007-

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Personer.

2.11 Referencetid
01-01-2017 - 31-12-2017

2.12 Hyppighed
Oplysninger om antal folkekirkemedlemmer, ind- og udmeldelser samt fødte og døde udkommer
kvartalsvis.
Oplysninger om kirkelige handlinger, fx dåb, konfirmationer, begravelser, fremstillinger, lysninger
og kirkelige velsignelser af ægteskaber, udkommer årligt.
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2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Statistikken udarbejdes som en serviceopgave for Kirkeministeriet.

2.14 Indberetningsbyrde
Ikke relevant i denne statistik.

2.15 Øvrige oplysninger
Link til hjemmeside vedrørende folkekirken

3 Statistisk behandling
Daglige leverance fra Det Centrale Person Register (CPR) samt årlige leverance fra Kirkeministeriet
er grundlaget for statistikken.
Inputdata fejlsøges ikke.

3.1 Kilder
Det Centrale Person Register (CPR) samt indberetninger fra Kirkeministeriet.

3.2 Indsamlingshyppighed
Daglige leverance fra Det Centrale Person Register (CPR) samt årlig leverance fra Kirkeministeriet.

3.3 Indsamlingsmetode
Register samt summeret tabel fra Kirkeministeriet.

3.4 Datavalidering
Inputdata fejlsøges ikke.
Annulationer/korrektioner fra Det Centrale Person Register (CPR) opdateres i databasen, når de
indløber. De publicerede befolkningstal viser derfor befolkningen med de - på
offentliggørelsestidspunktet - så aktuelle og korrekte oplysninger som muligt.

3.5 Databehandling
Ikke relevant for denne statistik.

3.6 Korrektion
Ikke relevant for denne statistik.
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4 Relevans
Kirkeministeriet, interesseorganisationer inden for de kirkelige område og pressen anvender
statistikken til planlægningsformål samt som indspark til den offentlige debat.

4.1 Brugerbehov
Brugere: Kirkeministeriet, interesseorganisationer inden for det kirkelige område og pressen.

4.2 Brugertilfredshed
Ved udarbejdelse af større opgaver udsendes der et brugertilfredshedsskema til kunden. Generelt er
brugertilfredsheden meget høj.

4.3 Fuldstændighed af data
Ikke relevant for denne statistik.

5 Præcision og pålidelighed
Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Den betragtes
generelt som meget god. Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj.
Vedrørende indberetningerne fra Kirkeministeriet betragtes pålideligheden også her som god med
en høj kvalitet.

5.1 Samlet præcision
Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Den betragtes
generelt som meget god. Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj.
Vedrørende indberetningerne fra Kirkeministeriet betragtes pålideligheden også her som god med
en høj kvalitet.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.
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5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

5.6 Kvalitetsvurdering
Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Den betragtes
generelt som meget god. Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj.
Vedrørende indberetningerne fra Kirkeministeriet betragtes pålideligheden også her som god med
en høj kvalitet.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
Der offentliggøres kun endelige tal.

6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken vedrørende kirkestatistik udkommer ca. 45 dage efter kvartalets afslutning.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Der udgives kun endelige tal.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.
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7 Sammenlignelighed
Kirkestatistikken er blevet udarbejdet siden 1974. I perioden indtil 1984 blev opgørelsen
udelukkende baseret på oplysninger i Det Centrale Person Register (CPR), mens den for årene 19842002 derudover er suppleret med en spørgeskemaundersøgelse af de anerkendte trossamfund. I
denne periode er opgørelserne sammenlignelige. I forbindelse med offentliggørelsen blev der for
visse hovedtal bragt tidsserier tilbage til 1980.

7.1 International sammenlignelighed
Statistikken vedrørende kirkestatistik kan sammenlignes internationalt.

7.2 Sammenlignelighed over tid
Kirkestatistikken er blevet udarbejdet siden 1974. I perioden indtil 1984 blev opgørelsen
udelukkende baseret på oplysninger i Det Centrale Person Register (CPR), mens den for årene 19842002 derudover er suppleret med en spørgeskemaundersøgelse af de anerkendte trossamfund. I
denne periode er opgørelserne sammenlignelige. I forbindelse med offentliggørelsen blev der for
visse hovedtal bragt tidsserier tilbage til 1980.
Der oprettes og nedlægges løbende sogne. Det betyder, at disse sogne ikke kan sammenlignes
tilbage i tid. I 2011 blev omkring 100 sogne således udskilt fra gamle sogne.
Kirkestatistikken er ikke udarbejdet for 2002-2006.
Kirkestatistikken udarbejdes igen fra og med 2007. Statistikken over kirkelige handlinger stammer
fra Kirkeministeriet og kan ikke umiddelbart sammenlignes med de tidligere skemabaserede
indberetninger.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Der findes ikke sammenlignelig statistik.

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik.

8 Tilgængelighed
Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene
under emnerne Medlemmer af folkekirken og Kirkelige handlinger. Derudover indgår tallene i
Statistisk Årbog. Se mere på emnesiderne for Medlemmer af folkekirken og Kirkelige handlinger.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.
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8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Statistikken offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Sogne.

8.5 Publikationer
Statistikken indgår i Statistisk Årbog.

8.6 Statistikbanken
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Medlemmer af Folkekirken i følgende
tabeller:











KM1: Folketal den 1. i kvartalet efter sogn, folkekirkemedlemsskab og tid
KM11: Folketal den 1. i kvartalet efter provsti, folkekirkemedlemsskab og tid
KM5: Folketal 1. januar efter sogn, køn, alder, folkekirkemedlemsskab og tid
KM55: Folketal 1. januar efter provsti, køn, alder, folkekirkemedlemsskab og tid
KM6: Folketal 1. januar efter kommune, køn, alder, folkekirkemedlemsskab og tid
KM2: Ind- og udmeldelser af folkekirken efter sogn, alder, folkekirkemedlemsskab og tid
KM22: Ind- og udmeldelser af folkekirken efter provsti, alder, folkekirkemedlemsskab og tid
KM3: Fødte og døde efter sogn, bevægelse og tid
KM33: Fødte og døde efter provsti, bevægelse og tid

Kirkelige handlinger offentliggøres i følgende tabeller:




KM4: Kirkelige handlinger efter sogn, bevægelse og tid
KM44: Kirkelige handlinger efter provsti, bevægelse og tid

8.7 Adgang til mikrodata
Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til
statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

8.8 Anden tilgængelighed
Statistikken stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede
løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.
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8.9 Diskretioneringspolitik
Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

8.10 Diskretionering og databehandling
Statistikken offentliggøres på et detaljeringsniveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

8.11 Reference til metodedokumenter
Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Befolkning og Uddannelse. Den statistikansvarlige
er Dorthe Larsen, tlf. 39 17 33 07, e-mail: dla@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Befolkning og Uddannelse, Personstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Dorthe Larsen

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
dla@dst.dk

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

9 / 10

9.7 Telefonnummer
39 17 33 07

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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