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Oversikt over relevante indikatorer med definisjon av teller og nevner 

samt datakilde 
 

«Teknisk» beskrivelse av indikatorer/data per. 2. mai 2019.  

Nr Indikatorer/data Definisjon/reg
neregel 
for teller og 
nevner i 
indikatoren 

Datakilde Kommentarfelt 

1 Andel barn i oppfølgingsgruppe 
3 som overføres til gruppe 0 
eller gruppe 1. 

Antall barn i 
oppf.gr. 3 som 
i løpet av 
perioden har 
blitt flyttet til 
gruppe 0 
eller1 / alle 
barn i oppf.gr. 
3 x 100 
  

  
Fagsyste
m 
helsestasj
on/ 
manuell 
telling 

Dere må følge hvert individ 
i gruppe 3 og regne ut i % 
hvor mange dere klarer å 
overføre til gruppe 0 eller 
1. Dere må også bestemme 
for hvilket tidsrom (fra og 
til) målingen skal gjøres.  

2 Hvor mange barn fra 
oppfølgingsgruppe 3 har blitt 
drøftet i tverrfaglig møte/team? 

  
  

  
Manuell 
telling 

  

3 Har kommunen rutiner/ 
prosedyrer (system) for å sikre 

  
  

  
  

  
Hvis JA; 



god samhandling for/med barn 
(0-3 år) med behov for ekstra 
hjelp? 

JA 
NEI 

Beskriv kort hvilke 
rutiner/prosedyrer dere 
har 

4 Andel barn (0-5 år) med 
individuell plan som oppnår 
avklarte mål. 

Antall barn 0-5 
år med 
individuell 
plan som når 
avklarte mål / 
alle barn 0-5 
år med 
individuell 
plan x 100 

  
Eget 
fagsystem
/ 
manuell 
telling 

  

 

5 Andel barn med individuell plan 
som har en positiv utvikling (kan 
beskrives). 

Antall barn 0-5 
år med 
individuell 
plan som har 
en positiv 
utvikling i fht 
til angitte mål 
/ alle barn 0-5 
år med 
individuell 
plan x 100 

  
Eget 
fagsystem
/ 
manuell 
telling 

  

6 Jobber systematisk med å 
observere og styrke ledere og 
medarbeideres evne og 
mulighet til å være varme og 
imøtekommende i møtet med 
barna (0-5 år) 

  
JA 
  
NEI 

    
Hvis JA;  
Beskriv konkret hvordan 
dere jobber med dette 

7 Jobber systematisk med å 
observere og utvikle ledere og 
medarbeideres evne og 
mulighet til å møte barna med 
tilpasset pedagogisk respons (0-
5 år) 

  
JA 
  
NEI 

    
Hvis JA;  
Beskriv konkret hvordan 
dere jobber med dette 

8 Gjennomfører systematiske 
språkkartlegginger, som følges 
opp med pedagogiske tiltak for 
å styrke det enkelte barn (0-5 
år) 

  
JA 
  
NEI 
  
  

    
Hvis JA;  
Beskriv konkret hvordan 
dere jobber med dette 

9 Andel meldinger fra 
helsestasjon til barnevern 

Antall 
bekymringsme
ldinger til 
barnevernet 
fra 
helsestasjon / 
alle 
bekymringsme

  
Fagsyste
m 
barnever
n 

  
Velg ut en periode, f.eks. 
1.1.19 – 30.06.19 



ldinger totalt x 
100 

 

10 Andel meldinger fra barnehage 
til barnevern 

Antall 
bekymringsme
ldinger til 
barnevernet 
fra 
barnehagene / 
alle 
bekymringsme
ldinger totalt x 
100 

  
Fagsystem 
barnevern 

  
Velg ut en periode, f.eks. 
1.1.19 – 30.06.19 

11 Gjennomsnittsalder på barn 
meldt til barnevernet 

Summer 
alderen på alle 
barn meldt til 
barnevernet / 
alle barn med 
melding 

Fagsystem 
barnevern/ 
telles 
manuelt 

  
Velg ut en periode, f.eks. 
1.1.19 – 30.06.19 
Hvis flere meldinger på 
samme barn telles barnet 
kun 1 gang 

12 Andel barn som burde vært 
meldt til barnevernet tidligere  

Antall barn 
meldt til 
barnevernet 
som burde ha 
vært meldt 
tidligere / alle 
barn meldt til 
barnevernet x 
100 

  
Telles 
manuelt 

  
Det gjøres en kvalitativ 
(subjektiv) vurdering av 
hva som «burde ha vært 
meldt» til barnevernet 
tidligere.  
Velg ut en tidsperiode 

13 Gjennomsnittlig tid i tiltak fra 
barnevernet 

Antall dager 
med 
barneverntilta
k på 
(nåværende) 
barn med b 

Fagsystem 
barnevern/ 
telles 
manuelt 

  
  

14 Andel henleggelser av 
undersøkelser som er henlagt 
etter den private partens ønske 

Antall 
henleggelser 
av 
undersøkelser 
som skyldes 
den private 
partens ønske 
/ alle 
henleggelser 
av 
undersøkelser 
totalt x 100 

Fagsystem 
(KOSTRA-
indikator) 

  

15 Andel meldinger til barnevernet 
fordelt etter alder  
(0-5 år, 6-12 år, 13-17 år) 

Antall 
meldinger på 
barn 0-5 år / 
alle meldinger 

  
  
Fagsystem 

  



til barnevernet 
x 100  
Antall 
meldinger på 
barn 6-12 år / 
alle meldinger 
til barnevernet 
x 100 
Antall 
meldinger på 
barn 13-17 år / 
alle meldinger 
til barnevernet 
x 100 

(KOSTRA-
indikator) 

16 Andel barn med 
barnevernstiltak  
(hjelpe/omsorgstiltak) som helt 
eller delvis når mål i planen 

Alle barn med 
tiltaksplan 
(hjelpetiltak og 
omsorgstiltak) 
som når helt 
eller delvis 
målene i 
tiltaksplanen / 
alle barn med 
tiltaksplan x 
100 

Fagsystem 
/  
manuell 
telling 
  

  

17 Andel barn med 
barnevernstiltak hvor 
barnevernet samhandler med to 
eller flere andre kommunale 
tjenester 

Antall barn 
med 
barnevernstilt
ak hvor 
barnevernet 
samhandler 
med to eller 
flere andre 
kommunale 
tjenester / alle 
barn med 
barnevernstilt
ak x 100 

  
Fagsystem 
/  
manuell 
telling 
  

  
Velg ut en periode, f.eks. 
1.1.19 – 30.06.19 

18 I hvor stor grad er aktivitetene 
til tjenestene beskrevet opp 
mot hvordan aktivitetene skal 
støtte barnets/familiens 
utvikling – mål? (Må kunne 
beskrives) 

  
  
Her gis det en 
egenvurdering  

    

19 Andel elever med 
spesialundervisning som helt 
eller delvis når IOP-mål 

Antall elever 
med IOP som 
helt eller 
delvis når IOP-
mål / alle 
elever med 
IOP x 100  

  
Fagsystem 
/  
manuell 
telling 
  

  



20 Andel elever som gjennomfører 
videregående opplæring 

100% 
fratrukket %-
vis frafall = 
Andel elever 
som 
gjennomfører 
videregående 
opplæring 

Data 
hentes fra 
folkehelsei
nstituttet 
og kategori 
«Oppvekst 
og 
levekår»: 
http://khs.f
hi.no/webv
iew/   
  

  

21 Jobber systematisk med å 
observere og styrke ledere og 
medarbeideres evne og 
mulighet til å være varme og 
imøtekommende i møtet med 
barna (6-15 år) 

  
JA  
  
NEI 
  

    
Hvis JA;  
Beskriv konkret hvordan 
dere jobber med dette 

22 Jobber systematisk med å 
observere og utvikle ledere og 
medarbeideres evne og 
mulighet til å møte barna med 
tilpasset pedagogisk respons (6-
15 år) 

  
JA  
  
NEI 
  

    
Hvis JA;  
Beskriv konkret hvordan 
dere jobber med dette 

23 Nasjonale prøver regning 5. 
(Andel elever på mestringsnivå 
2-3) 

    
https://skol
eporten.udi
r.no/ 
  

  
Data finnes under fanen: 
«Læringsresultater» 

24 Nasjonale prøver lesing 5. 
(Andel elever på mestringsnivå 
2-3) 

    
https://skol
eporten.udi
r.no/ 
  

  
Data finnes under fanen: 
«Læringsresultater» 

25 Andel elever 5. trinn med høy 
trivsel (snitt Norge eller høyere) 

  https://skol
eporten.udi
r.no/ 
  

Data finnes under fanen: 
«Læringsresultater» 

26 Andelen som opplever fravær 
av mobbing 7. trinn 

100% 
fratrukket 
andelen elever 
7. trinn som 
opplever 
mobbing = 
andelen som 
opplever 
fravær av 
mobbing 

  
https://skol
eporten.udi
r.no/ 
  

  
Data finnes under fanen: 
«Elevundersøkelsen» 

27 Nasjonale prøver lesing 8. 
(Andel elever på mestringsnivå 
3-5) 

      
Data finnes under fanen: 
«Læringsresultater» 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/


https://skol
eporten.udi
r.no/ 
  

28 Nasjonale prøver regning 8. 
(Andel elever på mestringsnivå 
3-5) 

    
https://skol
eporten.udi
r.no/ 
  

  
Data finnes under fanen: 
«Læringsresultater» 

29 Andel ungdomsskoleelever som 
har en fortrolig venn 

  Hentes fra 
Ungdataun
dersøkelse
n kategori 
«Venner» 
og 
«Fortrolig 
venn»: 
http://ww
w.ungdata.
no/ 
  

Andel 
ungdomsskoleelever som 
svarer «Ja, helt sikkert" 
eller "Ja, det tror jeg» på 
spørsmålet om at de har 
minst en fortrolig venn   

30 Andel ungdomsskoleelever som 
oppgir og ikke være plaget av 
depressive symptomer 

100% 
fratrukket 
prosentandele
n av 
ungdomsskole
elever som er 
mye plaget av 
depressive 
symptomer 

Hentes fra 
Ungdataun
dersøkelse
n – kategori 
«Helse og 
trivsel» og 
«Psykiske 
helseplager
»: 
http://ww
w.ungdata.
no/ 
  

  

31 Høy trivsel for elever på 8. trinn 
(dvs. snitt Norge eller høyere) 

    
https://skol
eporten.udi
r.no/ 
  

Data finnes under fanen: 
«Elevundersøkelsen» og 
kategori «Trivsel» og 
spørsmål «Trives du på 
skolen»  
Snitt Norge 2018-19 = 4,3 
(på en skala fra 1-5) 

32 Andelen som opplever fravær 
av mobbing 10. trinn 

100% 
fratrukket 
andelen elever 
10. trinn som 
opplever 
mobbing = 
andelen som 
opplever 
fravær av 
mobbing 

  
https://skol
eporten.udi
r.no/ 
  

  
Data finnes under fanen: 
«Elevundersøkelsen» 

https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
http://www.ungdata.no/
http://www.ungdata.no/
http://www.ungdata.no/
http://www.ungdata.no/
http://www.ungdata.no/
http://www.ungdata.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/
https://skoleporten.udir.no/


 

 

33 Andel innbyggere 15 
til 29 år med angst 
og depresjon 
symptomer  

    
http://khs.fhi.no
/webview/ 

Data hentes fra 
folkehelseinstituttet og 
kategori «helsetilstand», 
Sykdomsgrupper», «Psykisk 
helse», 
«Primærhelsetjenesten» og 
«angst og depresjon 
symptomer (P01-04, P25 og 
P28-29)»  

34 Andel 
sosialhjelpsmottaker
e 18-24 år som er i 
aktivitet 

Antall 
sosialhjelpsmottak
ere 18-24 år som er 
i aktivitet / alle 
sosialhjelpsmottak
ere 18-24 år x 100 

  
Fagsystem/man
uell telling 

  

35 Andel 
sosialhjelpsmottaker
e 18-24 år som 
kommer over i 
arbeid/ utdanning 
(innen 6 mnd.) 

Antall 
sosialhjelpsmottak
ere 18-24 år som 
kommer over i 
arbeid/utdanning 
innen 6 mnd. / alle 
sosialhjelpsmottak
ere 18-24 år x 100 

  
  
Fagsystem/man
uell telling 

  

36 Andel personer 
(brukere) med behov 
for individuell plan 
som har slik plan 

Antall personer 
med behov for 
individuell plan 
som har fått 
utarbeidet 
individuell plan / 
alle personer med 
behov for 
individuell plan x 
100 

  
  
Fagsystem/man
uell telling 

  

37 Andel personer 
(brukere) med 
individuell plan som 
helt eller delvis når 
avklarte tiltaksmål 

Antall personer 
(brukere) med 
individuell plan 
som helt eller 
delvis når avklarte 
tiltaksmål / alle 
personer (brukere) 
med individuell 
plan x 100 

  
  
Fagsystem/man
uell telling 

  

 

 

 

 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/


Oversikt over bakgrunnsvariabler (demografi og sosio-økonomiske 

variabler) 
  

Demografi: 
Fremstilling av ulike aldersgrupper i % av totalbefolkningen 

Kilde: SSB.no: https://www.ssb.no/statbank/table/07459/ 

Barnefattigdom og Inntektsforhold: 
Kilde Bufdir: https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/  

Omfang: 

• Andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt  

• Andel barn i husholdninger med lavinntekt siste året 

• Andel barn i husholdninger med lavinntekt siste år etter lokale lavinntektsgrenser   

Omfang etter husholdningstype: 

• Andel barn i husholdninger med lavinntekt med enslig forsørger 

• Andel barn i husholdninger med lavinntekt uten yrkestilknyttede personer 

• Andel barn i husholdninger med lavinntekt som mottar mer enn halvparten av samlet inntekt 

gjennom offentlige overføringer 

• Andel barn i husholdninger med lavinntekt der hovedforsørger har lav utdanning 

Risiko: 

• Andel barn i husholdninger med enslig forsørger 

• Andel barn i husholdninger uten yrkestilknyttede personer 

• Andel barn i husholdninger som har mottatt sosialhjelp i løpet av året 

• Andel barn i husholdninger der minst én person mottar uføretrygd  

Boforhold: 

• Andel barn i husholdninger med lavinntekt som bor trangt (rom og kvm) 

• Andel barn 0-5 år i husholdninger som bor i leid bolig 

• Andel barn 0-5 år i husholdninger med lavinntekt som bor i leid bolig 

• Andel barn 6-17 år i husholdninger som bor i leid bolig 

• Andel barn 6-17 år i husholdninger med lavinntekt som bor i leid bolig 

• Andel husholdninger med barn 0-17 år som bor i leid bolig 

• Andel husholdninger med barn 0-17 år med lavinntekt som bor i leid bolig 

Kilde: Bufdir https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/ 

• Andel enslige forsørgere med barn under 18 år 

• Andel barn som bor i lavinntektsfamilier  

  

Levekår og sivilstand: 
Kilde: SSB.no https://www.ssb.no/statbank/table/11820 

https://www.ssb.no/statbank/table/07459/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/
https://www.ssb.no/statbank/table/11820


• Andel skilte og separerte 16-66 år 

• Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 

• Andel uførepensjonister 16-66 år 

• Andel registrerte arbeidsledige i % av befolkningen 15-74 år 

 

Utdanning: 
Kilde: Bufdir https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/ 

• Andel i befolkningen med utdanning utover grunnskole  

Kilde: Folkehelseinstituttet http://khs.fhi.no/webview/  

• Andel personer med et gitt utdanningsnivå (grunnskole, videregående, universitet/høgskole) 

som høyeste fullførte utdanning i prosent av alle med oppgitt utdanningsnivå. Årlige tall.  

  

Helserelatert adferd: 
Kilde: Folkehelseinstituttet http://khs.fhi.no/webview/ 

• Alkohol, har vært beruset: Andel ungdomsskoleelever som svarer «1 gang», «2-5 ganger», 

«6-10 ganger» eller «11 ganger eller mer» på spørsmålet om de det siste året (de siste 12 

månedene) har «drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset» i prosent av alle som 

svarte på dette spørsmålet. Ungdata-undersøkelsene (se www.ungdata.no)   

• Cannabisbruk: Andel ungdomsskoleelever som svarer «1 gang», «2-5 ganger», «6-10 ganger» 

eller «11 ganger eller mer» på spørsmålet om de det siste året (de siste 12 månedene) har 

«brukt hasj/marihuana/cannabis» i prosent av alle som svarte på dette spørsmålet. Ungdata-

undersøkelsene (se www.ungdata.no)   

  

Helsetilstand: 
Kilde: Folkehelseinstituttet http://khs.fhi.no/webview/ 

• Fornøyd med egen helse: Andel ungdomsskoleelever som svarte et av alternativene «svært 

fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: "Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa 

di?", i prosent av alle som svarte på dette spørsmålet. Ungdata-undersøkelsene (se 

www.ungdata.no)   

• Psykisk helse: Antall pr 1 000 innbygger i aldersgruppen 15-29 år 

 Psykiske symptomer og lidelser (P01-29 og P70-99)  

 - Psykiske symptomer (P01-29)  

 - Angst og depresjon, symptomer (P01-04, P25 og P28-29)  

 - Psykiske lidelser(P70-99)  

 - Affektive og depressive lidelser (P73 og P76)  

 - Angstlidelser (P74, P79 og P82) 

 

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/
http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
http://www.ungdata.no/
http://www.ungdata.no/
http://khs.fhi.no/webview/
http://www.ungdata.no/

