Til kommunenes barnevernledere

Oslo, 17.12.2020
Vår ref.: 20/1533
Saksbehandler: Tone Dyrhaug
Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Innrapportering av KOSTRA barnevernsstatistikk 2020
I dette brevet vil dere finne nyttig informasjon i forbindelse med innrapportering av barnevernsdata
for 2020 til Statistisk sentralbyrå (SSB). For 2020 samles det som tidligere år inn opplysninger om
barnevernstjenesten i følgende skjema og med følgende frister:
15. januar 2021: Filuttrekk 15F Barnevern 2020
15. februar 2021: Skjema 8 Personell og organisering av barnevernstjenesten 2020
Det er viktig at innrapporteringsfristen overholdes. Det er kommunens ansvar å sørge for at
innrapporteringen av mest mulig korrekte data skjer innen tidsfristen. Man kan se status for innsendingen,
velg skjema 8 eller 15F.
Datamottaket hos SSB vil være åpent fra og med 4. januar 2021.
Innrapporteringen
Alle kommuner skal rapportere inn filuttrekk fra sitt fagprogram (DIPS Barnevern eller Visma Familia
Barnevern) som krypteres med File Encrypter 2019. Kryptert filuttrekk sendes inn via KOSTRA-portalen.
Innrapportering av sensitive data (15F Barnevern) krever innlogging via skjema 999. Etter å ha logget deg
inn som din kommune ved hjelp av kommunens organisasjonsnummer og en pinkode mottatt i Altinninnboksen, finner du veiledning for skjema 999.
Kontrollprogram for filuttrekk
Kontrollprogrammet er integrert og blir automatisk kjørt når man laster opp en kryptert fil for innsending til
SSB. Kontrollprogrammet for de som likevel ønsker å laste det ned.
Etter at kontrollprogrammet er kjørt skal manglende opplysninger og feil rettes opp i fagprogrammet. SSB
ber kommunene prioritere oppretting i fagprogrammet før innrapportering. Produser deretter en ny fil
før innsending til SSB.
Kommunesammenslåing 1.1.2020
Det skal rapporteres på den kommunen (kommunenummer og organisasjonsnummer) som eksisterer i året
det rapporteres data for. Det vil si at kommunene for 2020 skal brukes for rapportering av 2020-data.
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Endringer i rapporteringsgrunnlaget for 2020:
I filuttrekk for barnevernsstatistikken for 2020 er det under punkt 3. Meldinger endring i kodelisten for
resultat av melding. Den er utvidet fra 2 til 4 mulige konklusjoner:
• Resultat av melding
1. Henlagt
Meldinger som legges bort uten at det opprettes undersøkelse eller tiltak.
2. Ikke henlagt – konklusjonsdato melding (eventuelt 7 dager etter mottatt melding)
er startdato undersøkelse
Meldinger som går til undersøkelse der barnet ikke mottar tiltak fra før, samt
meldinger der barnet mottar tiltak, men meldingens innhold er av en slik art at det
opprettes ny undersøkelse
3. Henlagt pga. aktive tiltak
Meldinger i en aktiv tiltakssak, som kan anses som opplysninger i saken og der
meldingens innhold ikke gir grunnlag for å åpne en ny undersøkelse
4. Melding i pågående undersøkelse
Meldinger der det allerede er opprettet undersøkelse på grunnlag av en tidligere
melding. Behandling av denne type melding er beskrevet i
saksbehandlingsrundskrivet: Hvis meldingen inneholder nye opplysninger må
barneverntjenesten vurdere å utvide grunnlaget for undersøkelsen. Undersøkelsen
skal gjennomføres innen lovens frister. Dersom barneverntjenesten ikke kan
gjennomføre undersøkelsen på en forsvarlig måte innen fristen på tre måneder, på
grunn av de nye opplysningene, må barneverntjenesten vurdere om undersøkelsen
skal utvides med hjemmel i barnevernloven § 6-9.
Disse meldingene bør hverken forstås som henlagt eller ikke henlagt, men som
meldinger som opplyser saken og undersøkelsen
Det er ingen endringer i skjema 8.
SSB presiserer at tiltakskodene 1.99 og 2.99 kun skal inneholde andre plasseringstiltak som ikke passer i
noen av de andre tiltakskategoriene innen kategoriene 1. Institusjon eller 2. Fosterhjem. Fra 2015 er det kun
tiltakskategori 8.2 som er plasseringstiltak innen hovedkategori 8.
Omsorgstiltak er definert slik i SSBs statistikk:
Dersom lovhjemmel registrert på et tiltak er enten §§ 4-8.2, 4-8.3 eller starter med § 4-12, eller paragraf er
§§ 4-8., 4-8.0, 4-8.1 og jamfør paragraf starter med § 4-12 telles det som omsorgstiltak.

Publisering i KOSTRA
15. mars 2021 publiseres foreløpige tall for 2020, og SSB ber kommunene om å sjekke at de publiserte
tallene for kommunen er riktige. Endelige KOSTRA-tall publiseres 15. juni 2021.
Om dere har spørsmål
Spørsmål knyttet til den tekniske siden av rapporteringen skal rettes til KOSTRA-kontakten i kommunen,
eventuelt svartjenesten i SSB på kostra-support@ssb.no / telefon 62 88 51 70.
Kontaktperson for statistikkfaglige spørsmål: Tone Dyrhaug, e-post: dyr@ssb.no / telefon 40 90 24 20.
Klientdata må av personvernhensyn aldri sendes ukryptert til SSB per e-post.

Med vennlig hilsen

Arne Jensen
Seksjonssjef

Tone Dyrhaug
Rådgiver
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Vedlegg:
Veiledning for 15 Barnevern 2020
Kravspesifikasjon kontrollprogram 2020
På KOSTRA innrapportering finner dere i tillegg til vedleggene:
• Skjema 8 Personell og organisering av barnevernstjenesten 2020
• Veiledning for Skjema 8 Personell og organisering av barnevernstjenesten 2020

