
Stillings-/funksjonsbeskrivelser for psykolog med mye systemarbeid. Målgruppe 

barn og unge.  

Kommunestørrelse: 20 000 innbyggere 

Kommunepsykolog barn og unge 

Tittel/ stillingsbenevnelse  
Spesialpsykolog st.kode 8472 

Psykolog 

Organisatorisk plassering  
Nærmeste overordnede er kommunalsjef for oppvekst og kultur.  

Stillingen er organisatorisk plassert i fagstab oppvekst.  

Virksomheter og tjenester i oppvekst og kultur er 8 barneskoler, 2 ungdomsskoler, 1 kombinert 

barne- og ungdomsskole, SFO, 13 kommunale barnehager og 17 private barnehager, Senter for 

styrket barnehage, voksenopplæring, PPT, familiesenter, barnevernstjeneste, avdeling fritid, 

ungdomsteam, helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, kulturskole og bibliotek. 

Psykologens arbeidsfelt omfatter virksomhetene og tjenestene innenfor oppvekst og kultur.  

 

Mål for stillingen 
Psykologen skal gjennom psykologfaglig arbeid bidra til å styrke det samlede kommunale arbeidet på 

psykisk helse- og rusfeltet, barn og unge. Psykologen skal arbeide med helsefremmende og 

forebyggende innsats rettet mot barn og unge i kommunen generelt, så vel som å styrke kommunens  

målrettede forebyggende innsats mot barn og unge som står i fare for å utvikle eller har utviklet 

psykiske vansker. Med psykologfaglig kompetanse skal psykologen bidra i overordnet planarbeid for 

kommunens virksomhets- og tjenesteutvikling på målområdet psykisk helse oppvekst, så vel som å 

styrke tjenestene på området i deres gjennomføring av faglige tjenesteytelser. 

Ansvarsområde: 
Psykologfaglig arbeid med målgruppe barn og unge psykisk helse og rus.  Psykologens ansvarsområde 

omfatter virksomhetene og tjenestene i oppvekst  og kultur. 

Hovedfunksjoner  

Hovedansvar og hovedoppgaver 
Psykologens hovedansvar er gjennom psykologfaglig arbeid å bidra i utforming og implementering 

av tiltak på flere nivå innenfor målområdet psykisk helse barn og unge.  Helsefremmende og 

forebyggende arbeid og tidlig innsats utgjør hovedarbeidsområdet.   

Hovedoppgaver: 
Plan og utviklingsarbeid. Herunder: 



• Kartlegging av behov, tilbud, kompetanse og samhandling på ansvarsområdet. 

• Delta i tiltaksutvikling, og bidra til helhetlige og koordinerte tjenester og innsats på 

målområdet. 

• Rådgivende funksjon ved endring og omlegging av tjenestetilbud på ansvarsområdet.  

• Tas med i vurderinger vedrørende innføring av nye kunnskapsbaserte programmer på 

oppvekstområdet 

Styrke tjenestene på området i deres gjennomføring av faglige tjenesteytelser: 

• Bidra til kompetanseheving gjennom konsultasjon/veiledning, rådgiving og undervisning til 

aktuelle personellgrupper, virksomheter og tjenester innenfor oppvekst og kultur 

• Være tilgjengelig til fastsatte tidspunkt for henvendelser fra fagpersoner som arbeider med 

barn og unge oppvekst for drøftinger vedr psykisk helse 

• Inngå i kommunens planarbeid for tidlig og systematisk innsats for helse- og 

mestringsfremmende læringsmiljø i barnehage og skole. 

• Delta i relevante møtefora innenfor oppvekst og kultur 

Sidefunksjoner/ andre oppgaver 

• Delta i nasjonale og lokale faglige nettverk for kommunepsykologer og andre faglige fora 

• Bistå i tjenesteovergripende nettverk 

Samarbeidsforhold:  

• Psykologen vil samarbeide med flere virksomheter innenfor oppvekst og tilliggende tjenester 
om utvikling og implementering av tiltak på ansvarsområdet.   

• Psykologen bistår samarbeidspartnere på psykisk helse/oppvekstområdet med 
kompetanseheving og veiledning  

• Inngår i samarbeidsstrukturer og –rutiner med virksomheter og tjenester på 
oppvekstområdet 

Spesielle bestemmelser  

Særskilte lover m.m. 
Psykologens arbeid omfattes av helsepersonelloven 

Fullmakter og økonomiske rammer:  
Kommunepsykologstillingen ligger budsjettmessig under fagstab oppvekst. 

 

Kompetanse  

Formell og uformell 
Psykolog/psykologspesialist med norsk godkjenning. Erfaring med psykisk helsearbeid barn og unge, 

foreldrearbeid, systemarbeid, undervisning og veiledning av helsefaglig og pedagogisk personale.  


