Skjema nr 7 Personell og virksomhet i sosiale tjenester i NAV og
rusmiddeltiltak per 31.12.2021
Opplysningene hentes inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av Helse- og
omsorgsdepartementet med hjemmel i lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og
behandling av helseopplysninger § 10, og på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet med
hjemmel i lov av 18. desember 2009, nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen § 8. Statistisk sentralbyrå vil med hjemmel i lov av 16. juni 1989, nr 54
om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 benytte, oppgavene til utarbeidelse av
offisiell statistikk.
1. Opplysninger om kommunen
1. Kommunenummer: __1.1.________
2. Kommunenavn: ____1.2.___________________
3. Bydelsnummer.: ____1.3.______
4. Bydelsnavn: _______1.4.___________________
5. Ansvarlig for innholdet i skjemaet: ___1.5.______________________
6. E-postadresse til skjemaansvarlig: _____1.6.____________________
7. Telefon nr.:
_1.7.______
2. Årsverk etter utdanning og stillingsomfang
Årsverk skal bare registreres for funksjon 243, Tilbud til personer med rusproblemer. Deltidsansatte
skal omregnes til heltidsansatte. Se ellers veiledningen for nærmere opplysninger om føringen av
årsverk på funksjon 243.
Registreringen skal ikke bare omfatte kommunalt ansatte ved NAV-kontoret som utfører arbeid på
funksjon 243, men også andre kommunalt ansatte som utfører slikt arbeid.
Når det gjelder funksjonsplasseringen, er det i KOSTRA tiltakets/virksomhetens faglige innhold, og
ikke organisatorisk plassering, som avgjør.
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1. Angi antall årsverk knyttet til økonomisk rådgivning på nivå II (midlertidig betalingsudyktighet) og
III (varig betalingsudyktighet) per 31.12.2021 (se NAVs veileder til bruk ved økonomisk
rådgivning)__2.43.____

3. Tilleggsspørsmål
1. Hvor mange vedtak har kommunen fattet om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere i påvente
av spesialisert behandling (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 1 til nr. 6)?
_________
5.1.
2. Hvor mange vedtak har kommunen fattet om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere fra aktører
utenfor kommuneforvaltningen?
_________
5.2.
3. Antall saker hvor det er gitt økonomisk rådgivning på nivå II (midlertidig betalingsudyktighet)
eller III (varig betalingsudyktighet) til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp (se NAVs
veileder til bruk ved økonomisk rådgivning) _________
5.3.
4. For å få nærmere informasjon om kommunal og statlig ressursinnsats på hverandres
ansvarsområder, vil vi nå stille to spørsmål om omfanget av ressursinnsatsen per 31/12 på
hverandres formelle ansvarsområder. Hele stillinger og stillingsandeler summeres opp og oppgis
med inntil én desimal.

5.

-

Hvor mange kommunale årsverk i NAV-kontoret benyttes per 31/12 til å utføre oppgaver på
statlige ansvarsområder?
5.4

-

Hvor mange statlige årsverk i NAV-kontoret benyttes per 31/12 til å utføre oppgaver på
kommunale ansvarsområder?
5.5

Har kommunen eget ungdomsteam/-koordinator? (Ja/ Nei)

6. Ved siden av sosialhjelp etter sosialtjenestelovens §§ 18 og 19 dekker noen kommuner også
livsopphold til flyktninger etter kommunalt reglement. (Begge deler regnskapsførers under
KOSTRA-funksjon 281, Ytelse til livsopphold.)
6.1 Har kommunen i løpet av 2021 utbetalt slike livsoppholdsytelser til flyktninger etter
kommunalt reglement? Ja/ Nei.
6.2 Hvis ja, hvilket beløp er utbetalt?

7.Kommentarer og merknader

