
Hvordan laster man opp data til PAI og 
fraværsstatistikken? 
 
For å kunne laste opp filer må man være registrert som bruker av ks.no. KS har fått 
nye nettsider siden forrige levering. Det innebærer at også alle som tidligere har 
levert filer, må registrere en ny bruker. 
 
Man kan registrere brukere og levere filer ved å gå inn på www.ks.no/minside. Siden 
ser slik ut: 

 
Den oransje pilen peker på lenken som leder til brukerregistreringen. Når du klikker 
på lenken, kommer du til brukerregistreringen, som ser slik ut:  
 

Illustrasjon 1: www.ks.no/minside 

http://www.ks.no/minside


 
Illustrasjon 2: Brukerregistreringen 

Du oppretter en bruker ved å fylle ut feltene i skjemaet, og deretter trykke «opprett 
bruker». Brukernavnet må være det samme som epostadressen din. Passordet må 
være på minst 7 tegn. Vi anbefaler å ta vare på passordet, slik at senere leveringer 
går lettere.  
 
KS bruker epostadressen på den registrerte brukeren til å se hvem som har levert 
filer. Da kan vi ta kontakt med rette vedkommende hvis det er noen spørsmål knyttet 
til de leverte filene, og vi kan nå riktig person med informasjon om senere leveringer 
av samme type.  
 
Når du har registrert en bruker, kan du laste opp filer. Du kan finne opplastingen fra 
www.ks.no/minside ved å trykke på lenken markert med den grønne filen i Illustrasjon 
1 eller ved å gå direkte til www.ks.no/pai-rapportering.  
 
Du kommer da til innloggingen for leveringen. Den ser slik ut:  

 
Illustrasjon 3: Innlogging 

http://www.ks.no/pai-rapportering


Skriv inn brukernavnet (epostadressen) ditt og passordet du valgte da du opprettet 
brukeren din. Trykk «log in».  
 
Du kommer nå til selve innlastingen. Den ser slik ut: 
 

 
Illustrasjon 4: Velg enhet det skal rapporteres for 

Velg hvilken enhet det skal rapporteres for ved å klikke på «Fylkeskommune», 
«Kommune» eller «Bedrift». I denne sammenhengen er kommunale foretak (KF), 
fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale selskap (IKS) og lignende bedrifter.  
 
Om du velger «Fylkeskommune» får du opp en blå boks som ber deg velge fylke. 
Klikk på boksen, og velg ditt fylke fra nedtrekksmenyen som dukker opp. Boksen er 
vist i Illustrasjon 5.  



 
Illustrasjon 5: Velg fylke 

Om du velger «Kommune», vil det dukke opp to bokser, se Illustrasjon 6. Velg først 
hvilket fylke kommunen din ligger i ved å klikke på den øverste boksen, og deretter 
kommunen fra den nederste boksen.  

 
Illustrasjon 6: Velg kommune 

Om du velger «Bedrift» vil du få opp en boks der du velger hvilket fylke enheten 
ligger i. Når du har valgt fylke, får du opp to nye bokser, se Illustrasjon 7. Trykk på 



boksen «Velg bedrift», og finn enheten du skal levere for i nedtrekksmenyen. Hvis du 
ikke finner enheten i menyen, lar du boksen stå på «Velg bedrift» og fyller selv ut 
bedriftens navn i den nederste boksen. Hvis du har funnet bedriften i 
nedtrekksmenyen, trenger du ikke fylle ut den nederste boksen.  
 

 
Illustrasjon 7: Velg bedrift 

  
Når du har funnet den fylkeskommunen, kommunen eller bedriften du skal levere for, 
får du spørsmål om hvorvidt du skal levere PAI- eller fraværsdata. Velg det som 
passer. Du får opp en boks som lar deg velge hvilken eller hvilke filer som skal lastes 
opp, se Illustrasjon 8. Til PAI er det én fil som skal leveres, til fraværsstatistikken er 
det to. Trykk «Velg fil». Du får da opp et filutforskervindu. Gå til katalogen der filene 
ligger. Du kan velge en fil enten ved å dobbeltklikke på den, eller ved å markere den 
og trykke «Åpne».  
 
Når du har valgt filer, trykker du «Last opp». Du laster da opp de valgte filene, og får 
opp en bekreftelse på at filene er levert. Et eksempel er vist i Illustrasjon 9. Hvis du 
skal levere filer for flere enheter, trykker du på «Last opp mer» i bekreftelsesboksen.  
 
Det er ikke nødvendig å logge ut etter at filene er levert. Du vil automatisk logges ut 
neste gang nettleseren lukkes.  
 



   
Illustrasjon 8: Last opp fil 

 



 
Illustrasjon 9: Bekreftelse 


