Veiledning for skjema 8 Personell og organisering av
barnevernstjenesten 2020
Det skal fylles ut ett skjema for hver kommune, dette gjelder også for interkommunale samarbeid. For
Oslo skal det fylles ut et skjema for hver bydel, samt et for de bydelsovergripende stillingene. Det er
de stillingene kommunene regnskapsmessig fører på funksjonene 244, 251 og 252 som skal
rapporteres i dette skjemaet.
Ved spørsmål, kontakt: tone.dyrhaug@ssb.no

Punkt 1. Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen
Opplysningene om kommunen er preutfylt gjennom innloggingen.
Ansvarlig for rapporteringen
Det er viktig at korrekt navn, e-postadresse og telefonnummer til den som fyller ut skjemaet blir
registrert. SSB vil benytte denne kontaktinformasjonen i kvalitetssikringen av rapporteringen.

Punkt 2. Personell i barnevernstjenesten funksjon 244, 251 og 252 per 31.12.2020
Generelt
Alle ansatte i kommunal barnevernstjeneste også i tiltaksstillinger skal registreres, både heltids- og
deltidsansatte, fagpersonell, kontorpersonell og administrativt personell.
Deltidsansatte skal omregnes til heltidsansatte.
I forbindelse med vikariater er det vikarens utdanning som registreres, ikke utdanningen til den som er
i permisjon.
Personell, herunder administrativt personell som er felles for barnevernstjenesten og andre kommunale
tjenester, skal registreres etter ressursinnsats innenfor barnevernstjenesten.
Personell i barnevernsvakt skal inkluderes, uansett hvordan tjenesten er organisert.
Innleiet jurist, psykolog el. skal ikke medregnes.
Personell i en interkommunal barnevernstjeneste fordeles mellom kommunene jamfør inngått
avtale. Alle kommunene i en interkommunal barnevernstjeneste skal rapportere inn på eget skjema fra
sin kommune.

A. Besatte stillinger i barnevernstjenesten, etter utdanning
Besatte stillinger er stillingshjemler som på rapporteringstidspunktet har stillingsinnehaver og denne
eller vikar i dennes sted er i arbeid på rapporteringstidspunktet. I punkt A skal disse fordeles etter
utdanningen til stillingsinnehaver.
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B. Besatte stillinger i barnevernstjenesten, etter type stilling
Sum besatte stillinger skal her være lik sum besatte stillinger i punkt A. Her skal stillingene fordeles
etter hvilken type stilling de har. I tilfeller der ansatte i barnevernstjenesten både har oppgaver knyttet
til saksbehandling og tiltaksutøvelse, kan stillingshjemmel fordeles mellom funksjon 244 og 251.
Fagstillinger, funksjon 244
Ansatte i barnevernstjenesten med ansvar for forvaltning av barnevernssaker
(forvaltningslov/barnevernlov), deres ansvarlige ledere, eventuelt øvrige ansatte som arbeider med å
opplyse sakene (eks. psykolog, jurist, veileder etc.). Inkluderer ikke innleid personell.
Støttefunksjoner, funksjon 244
Kontorfaglige/merkantile stillinger, stabsfunksjoner (eks. knyttet til økonomi/controllerfunksjon), og
lignende.
Tiltaksstillinger, funksjon 251
Ansatte i barnevernstjenesten med ansvar for tiltak til barn og familier som mottar hjelp fra
barnevernstjenesten uten at barnet er plassert av barnevernet (jf. definisjon av funksjon 251 i
Veiledning til regnskapsrapporteringen i KOSTRA – regnskapsåret 2020). Tiltakene er besluttet av
barnevernstjenesten gjennom vedtak og tiltaksplaner. Inkluderer ikke oppdragstakere. Eksempel på
aktuelle stillingstyper er miljøarbeidere, terapeuter (miljø/familie) og hjemmekonsulenter.
Tiltaksstillinger, funksjon 252
Ansatte i barnevernstjenesten med ansvar for tiltak til barn og familier som mottar hjelp fra
barnevernstjenesten når barnet er plassert av barnevernet (jf. definisjon av funksjon 252 i Veiledning
til regnskapsrapporteringen i KOSTRA – regnskapsåret 2020). Tiltakene er besluttet av
barnevernstjenesten gjennom vedtak og tiltaksplaner. Inkluderer ikke oppdragstakere. Eksempel på
aktuelle stillingstyper er miljøarbeidere, terapeuter (miljø/familie) og hjemmekonsulenter.

C. Ubesatte stillinger i barnevernstjenesten, etter type stilling
Ubesatte stillinger er stillingshjemler som på rapporteringstidspunktet enten står uten
stillingsinnehaver, eller har stillingsinnehaver, men personen har på rapporteringstidspunktet vært
fraværende sin stilling i 3 mnd eller mer pga sykdom, permisjon eller lignende og det er ikke satt vikar
inn i dennes sted.
For mer om fordeling etter type stilling, se under punkt B.

Punkt 3. Organisering av barnevernstjenesten per 31.12.2020
Registrer ja eller nei på hvert av spørsmålene om hvordan barnevernstjenesten er organisert.

Punkt 4. Kvalitetsindikatorer for barnevernstjenesten
Registrer ja eller nei på spørsmålene om brukerundersøkelser og internkontroll i barnevernstjenesten.
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