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Innrapportering til KOSTRA barnevernsstatistikk 2022 

I dette brevet vil dere finne nyttig informasjon i forbindelse med innrapportering av barnevernsdata 

for 2022 til Statistisk sentralbyrå (SSB).  

For 2022 skal det som for tidligere år rapporteres inn følgende opplysninger fra barnevernstjenestene: 

 

Innen 16. januar 2023 Filuttrekk 15F Barnevern 2022 

 

Innen 15. februar 2023 Skjema 8 Personell og organisering av barnevernstjenesten 2022 

 

Det er viktig at innrapporteringsfristen overholdes. Det er kommunens ansvar å sørge for at 

innrapporteringen av mest mulig korrekte data skjer innen tidsfristen. For kommuner som har tatt i bruk nytt 

fagsystem i 2022 viser vi til brev sendt fra Bufdir via Statsforvalter til kommunene 30.11.2022 (ref. 

2020/55315-6).  

 

Mottaket hos SSB vil være åpent fra og med 2. januar 2023. Man kan følge status for innsendingen velg 

skjema 8 eller 15F. 

 

Innrapporteringen 

Alle kommuner skal rapportere inn filuttrekk fra sitt fagprogram (DIPS Barnevern eller Visma Familia 

Barnevern, versjon 9.1) som krypteres med ny versjon File Encrypter 2022. Krypterte filuttrekk sendes inn 

via KOSTRA-portalen. På denne siden finner dere i også all informasjon dere trenger for å rapportere. 

 

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 Altinn-

innboksen, finner du skjema 999 under nye skjema og her er 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. 

Endringer i rapporteringsgrunnlaget for 2022 

I filuttrekk for barnevernsstatistikken for 2022 er det under punkt 3. Meldinger en ny kode i kodelisten for 

innhold i melding, kode 28. «Foreldres manglende oppfølging av barnets behov for helsetjenester». Den 

samme nye koden gjelder også for Grunnlag for vedtak om tiltak i punkt 4. Undersøkelser. 

Det er også lagt til et nytt punkt 8. Flyttinger, se vedlagt veiledning for 15F for koder for Årsak til flytting 

og koder for Flytting til. 

 

Det er ingen endringer i skjema 8 Personell og organisering av barnevernstjenesten. Men SSB presiserer at 

ansatte/oppdragstakere i besøkshjem/støttekontakter ikke skal registreres i dette skjemaet. 

https://skjema.ssb.no/xtra/mottatt.asp
https://www.ssb.no/innrapportering/kostra-innrapportering/_/attachment/download/1fb0244c-6818-44f9-81bc-dc75b8b68038:af9f0bffafff67939b3ef373f0221b1bac9a807b/File%20Encrypter%202022.zip
https://www.ssb.no/innrapportering/kostra-innrapportering
https://skjema.ssb.no/docs/Hvordan_sende_et_999_skjema_nb.pdf
https://github.com/statisticsnorway/kostra-kontrollprogram/releases
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Noen presiseringer om innholdet i 15F filuttrekk 

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, og dermed funksjon 252, innen hovedtiltakskategori 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.   

SSB gjør oppmerksom på at barn og unge med kode 6, strengt fortrolig adresse, ikke skal inkluderes i  

filuttrekket. Mens kode 7, fortrolig adresse, skal rapporteres. 

 

Publisering i KOSTRA 

15. mars 2023 publiseres ureviderte tall for 2022 og SSB ber kommunene om å sjekke at de publiserte 

tallene for kommunen er korrekte. Reviderte KOSTRA-tall publiseres 15. juni 2023.  

 

Om dere har spørsmål 

Spørsmål knyttet til den tekniske siden av rapporteringen rettes til svartjenesten i SSB på kostra-

support@ssb.no / telefon 62 88 51 70, åpent klokka 9-15. 

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 Tone Dyrhaug 

seksjonssjef seniorrådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Veiledning for 15 Barnevern 2022 

Kravspesifikasjon kontrollprogram 2022 

 

På KOSTRA innrapportering finner dere i tillegg til vedleggene:  

• Skjema 8 Personell og organisering av barnevernstjenesten 2022 

• Veiledning for Skjema 8 Personell og organisering av barnevernstjenesten 2022 
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