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Stillingsbeskrivelse Stab&støtte  
Mal utarbeidet for og av prosjekt Stab&støtte, 20.12.16.  

 
 
Stillingsnr.: 12.2 Helse og sosial førstekonsulent tidlig innsats 
 

1. Identifikasjon 
 

Tittel: Førstekonsulent    
 

Stillingsprosent: 100% 

Antall stillinger med denne stillingsbeskrivelsen: 2 
 

Kommunalavdeling: 
Tjenestested: Tidlig innsats 
Org.kode: 

Ny stilling (50% endring eller mer):  

Eksisterende stilling (mindre enn 50% endring): x 

 

 
Nærmeste overordnede/personalansvar: Avdelingsleder  

Faglig ansvar: Avdelingsleder  

 

 

2. Formål 
 

Tjenestens formål: Tidlig innsats- lav terskel og åpen dør! 
 
Konsulenten skal bidra til at Tidlig innsats har en ekspedisjon som skal gi en 
effektiv drift i henhold til lovverket generelt og Bærum kommunes regler og 
sedvaner.  
 
Stillingsinnehaver skal utføre arbeidet i overensstemmelse med de til enhver tid 
gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser av betydning for virksomheten. 
Dette gjelder også alle retningslinjer, prosedyrer og faglige relevante instrukser.  
 
Stillingsinnehaver skal gjøre seg kjent med innholdet i aktuelle håndbøker og 
kvalitetssystemer i Bærum kommune. 
 
Stillingsinnehaver plikter å holde seg oppdatert om utvikling innen eget 
fagområde og generell informasjon som gis gjennom referater, rundskriv etc.  
Stillingsinnehaver har medansvar for egen læring og utvikling, samt ansvar for å 
bidra til utvikling og ivaretakelse av et godt samarbeidsmiljø.  
 



Stillingsinnehaver har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner/ 
arbeidsoppgaver som pålegges og /eller naturlig kan knyttes til vedkommendes 
ansvarsområde.  
 
Stillingsbeskrivelsen er ikke begrensende i forhold til andre oppgaver som blir 
forespurt av overordnet leder. Arbeidsoppgaver og ansvarsforhold vil være 
gjenstand for kontinuerlig vurdering.  
En slik vurdering skal blant annet gjøres i forbindelse med årlig 
utviklingssamtale. 
 
 
 

3. Hovedansvar/-oppgaver 

 
Tjenesteområde tidlig innsats er under etablering, slik at alle oppgaver til 
stillingene ikke er endelig fastsatt. 
 
Stillingene skal være i publikumsekspedisjon og sørge for at alle som 
henvender seg til Tidlig innsats tas i mot og opplever god service 
 
Sørge for at rådgivere i tidlig innsats umiddelbart orienteres om ny henvendelse 
i ekspedisjonen 

 
 

 

4.  Kvalifikasjonskrav for 2020 (jfr. funksjonsbeskrivelse)  

 

 Det er ønskelig med relevant utdanning 

 Erfaring med publikumsrettet arbeid 

 Generelt gode IKT-kunnskaper. 

 Gode evner til selvstendig arbeid. 

 Gode evner til samarbeid og fleksibilitet. 

 Gode kommunikasjonsferdigheter 

 God kjennskap til kontorets arbeidsområde/tilbud til brukere 

 Personlig egnethet. 

 Evne til å vektlegge kommunens regelverk og etiske retningslinjer i 
daglig arbeid. 


