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1. Innledning 
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (fylkesnemndene) skal fatte vedtak i tvangssaker etter 

barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. Sentralenheten for 

fylkesnemndene (Sentralenheten) har fått delegert myndighet fra Barne- og familiedepartementet til å 

administrativt og faglig lede og styre fylkesnemndene, og har ansvar for å legge til rette for at 

fylkesnemndene løser sine oppgaver på en best mulig måte. Fylkesnemnda som settes i den enkelte 

sak er uavhengig, og departementet og Sentralenheten har ikke instruksjonsmyndighet i prosessuelle 

vurderinger og vedtak som fattes.  

 

Barne- og familiedepartementet (BFD) viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2020-2021) for 

BFD, jf. Innst. 14 S (2020-2021). Tildelingsbrevet til Sentralenheten redegjør for bevilgningene 

fylkesnemndene disponerer, og angir departementets forventninger til Sentralenheten for 2021.  

2.  Om konsekvensene av covid-19 for 2021 

Smitteverntiltak på nasjonalt eller lokalt nivå vil fortsatt kunne være en utfordring for saksavviklingen 

i fylkesnemndene i tiden fremover. Den midlertidige koronaloven for barnevernet og fylkesnemndene 

er forlenget til 1. april 2021.  

 

Det er viktig at Sentralenheten viderefører og styrker arbeidet for at fylkesnemndene kan opprettholde 

saksavviklingen og samtidig overholde smittevernstiltak. Departementet understreker at 

fylkesnemndene skal tilstrebe å bruke barnevernlovens alminnelige regler der det er mulig. 

Sentralenheten skal informere fylkesnemndene om hvordan de skal anvende den midlertidige 

koronaloven, herunder at reglene om fjernmøte og delvis skriftlig behandling kun kan benyttes når det 

er nødvendig på grunn av covid-19 og ubetenkelig. 

 

Sentralenheten skal følge med på utviklingen og innhente informasjon om fylkesnemndenes erfaringer 

og anvendelse av loven. Sentralenheten skal føre statistikk over bruken av de midlertidige reglene.  

3.  Digitalisering 

Sentralenheten skal etterleve de til enhver tid gjeldende krav og føringer til digitalisering i offentlig 

sektor. Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor (2019-2025) - Én digital offentlig sektor 

vektlegger blant annet utvikling av sammenhengende digitale tjenester, på tvers av sektorer og 

forvaltningsnivåer, som tar utgangspunkt i livshendelser. 

 

Departementet legger til grunn at Sentralenheten anvender sentrale verktøy i arbeidet med 

digitaliseringsprosjekter, som for eksempel Prosjektveiviseren og Utredningsinstruksen. Dette 

vektlegges i departementets vurdering av digitaliseringsprosjekter. 

 

Under covid-19-pandemien kan virksomheten ha utviklet midlertidige digitale løsninger for å 

opprettholde ulike (felles) aktiviteter som f.eks. opplæring. Sentralenheten bes vurdere om slike 

digitale løsninger kan videreføres også etter covid-19-pandemien.   
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4.  Forventninger og resultatkrav for 2021  

Fylkesnemndene skal sikre høy rettssikkerhet og likeverdig saksbehandling av høy kvalitet. 

Sentralenheten skal legge til rette for å nå dette målet.  

Det forventes at Sentralenheten jobber videre med oppdrag fra tidligere år som ikke er avsluttet eller 

fullført, med mindre annet er avtalt med departementet.   

 

Sentralenheten skal planlegge ressursene slik at mindre bestillinger fra BFD i løpet av året kan 

gjennomføres. Bestillinger gjennom året gis skriftlig. De tildelte ressursene skal benyttes effektivt og 

disponeres for best mulig måloppnåelse for virksomheten samlet, samt ut fra den enkelte 

fylkesnemnds individuelle behov og særlige utfordringer. 

 

Det forventes at fylkesnemndene holder seg oppdatert på rettsutviklingen, herunder dommer fra Den 

europeiske menneskerettsdomstol (EMD), og at Sentralenheten legger til rette for dette.  

 

Fylkesnemndsstatistikken er et viktig bidrag til å identifisere utviklingstrekk i barnevernet.  

Sentralenheten skal samarbeide med Bufdir om å videreutvikle barnevernsstatistikken. Denne 

statistikken publiseres i hovedsak på Bufdirs hjemmesider. 

 

Sentralenhetens styringsparametere og resultatkrav for 2021 er utformet med utgangspunkt i 

fylkesnemndenes utfordringsbilde. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for barnevernssaker med 

forhandlingsmøte og med skriftlig behandling har økt i 2020. Forskjellene mellom nemndenes 

saksbehandlingstid i saker med forhandlingsmøte har økt sammenlignet med 2019. 2020 har imidlertid 

vært et ekstraordinært år på grunn av covid-19-pandemien. Pandemien har også rammet nemndene 

ulikt, og kan forklare noen av forskjellene i saksbehandlingstid. Det forventes likevel at saker blir 

behandlet på en effektiv og forsvarlig måte innen rimelig tid, også dersom covid-19-pandemien 

vedvarer. Det forventes at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i barnevernssaker med 

forhandlingsmøte som behandles etter barnevernlovens regler holdes lav. Det forventes at 

ubegrunnede forskjeller i saksbehandlingstid mellom fylkesnemndene utjevnes.  

 

Følgende styringsparametere og resultatkrav gjelder for 2021: 

Styringsparametere Resultatkrav for 2021 

S1. Saksbehandlingstid.  

R1a. Redusert saksbehandlingstid i barnevernssaker med 

forhandlingsmøte og med skriftlig behandling sammenlignet med 2020.    

R1b. Redusere forskjeller i gjennomsnittlig saksbehandlingstid mellom 

fylkesnemndene i barnevernssaker med forhandlingsmøte og saker med 

skriftlig behandling.  

S2. Kvalitet på 

saksbehandling. 

R2a. 20 % av alle nemndsvedtak publiseres på Lovdata i 2021.  

R2b. Sørge for relevante kompetansetiltak.  

 

Rapporteringskrav 

S 1. Saksbehandlingstid – status, utvikling og utfordringsbilde Årsrapport 
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S 2. Kvalitet på saksbehandling – status, utvikling og utfordringsbilde  Årsrapport 

Oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter hvor det innhentes data fra 

fylkesnemndene. 

2. tertialrapport og 

årsrapport 

Igangsatte tiltak for å bidra til mer enhetlig praksis for tilbud om og 

gjennomføring av samtaleprosess. 

Årsrapport 

Fylkesnemndenes erfaringer med og anvendelse av den midlertidige 

koronaloven. 

Årsrapport  

 

Rapportering om kjernevirksomheten som vedlegg til årsrapport  

Årsrapporten for 2021 skal inneholde vedlegg om:  

1. Saksbehandlingstid i saker etter barnevernloven og saker etter helse- og omsorgstjenesteloven.  

2. Omfanget av medhold for offentlig part i klagesaker over akuttvedtak, jf. barnevernloven § 7-

23 og helse- og omsorgstjenesteloven § 10-5.  

3. Antall saker med pålegg om hjelpetiltak fordelt på den enkelte nemnd og på type tiltak.  

4. Antall saker med samtaleprosess, samt avsluttede saker i 2021.  

5. Overprøving av saker i domstolene – antall saker som bringes inn for domstolene og utfallet av 

disse. 

6. Registrering av barns medvirkning, herunder antall saker der barnets talsperson er tatt i bruk, 

eller barnet har uttalt seg direkte for fylkesnemnda. 

7. Registrering av saker der barn er innvilget partsrettigheter. 

8. Registrering av omfang av samvær ved vedtak om omsorgsovertakelse: 

a. mellom barn og foreldre,   

b. samlet etter § 4-19 tredje ledd og § 4-19 fjerde ledd. 

9. Registrering av vedtak om endring av samvær etter § 4-19 femte ledd, herunder om det er 

barneverntjenesten eller foreldre som krever saken gjenopptatt.   

10. Registrering av hvilket alternativ barn som plasseres etter § 4-24 plasseres etter. 

11. Antall saker i 2021 der det ble benyttet tolk og antall tolker i gjennomsnitt per sak. 

 

Oppdrag i 2021 Rapporteringskrav 

O 1.  Videreutvikle registrering av barnevernsstatistikk:  

1. Sørge for å ha statistikkrapporter som viser antall barn der 

barneverntjenesten har fått medhold i saken, for alle typer vedtak som 

fylkesnemnda fatter etter barnevernloven. Eksempelvis antall barn der 

resultatet av saken er omsorgsovertakelse. 

2. Sørge for at det finnes rapporter som ser på saksgang og historikk: 

o Antall omsorgsovertakelser som starter med et akuttiltak.  

o Antall atferdsvedtak (§ 4-24) som starter med et           

akuttvedtak  

o Antall akuttvedtak hvor det fremmes forslag om 

omsorgsovertakelse 

3. Registrering av vedtak om endring av samvær etter § 4-19 femte ledd, 

herunder om det er barneverntjenesten eller foreldre som krever saken 

gjenopptatt. 

Status for utvikling 

av rapporter: 2. 

tertialrapport. 

 

Ferdigstilte 

statistikkrapporter 

som vedlegg til 

årsrapport. 
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4. Registrering av antall saker om samvær og av antall saker om samvær 

som behandles med samtaleprosess. 

5. I samarbeid med Bufdir vurdere behovet for nye registreringspunkter 

knyttet til: 

o Skillet mellom samtykkebasert omsorgsovertakelse og 

samværsløsninger, det vil si der foreldre har samtykket, og 

omsorgsovertakelser og samvær der foreldre ikke har samtykket.  

o Kategorisering av årsaker til en omsorgsovertakelse. 

O 2. Utarbeide felles retningslinjer for å informere parter, prosessfullmektige 

og sakkyndige om samtaleprosess.   

Årsrapport                

 

5. Budsjettildeling og fullmakter 

5.1. Bevilgningsvedtak og tildeling 

I henhold til Stortingets vedtak av 17. desember, er det vedtatt følgende bevilgning for 2021: 

Kapittel 853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 

 (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2021 

01 Driftsutgifter                     235 314  

Sum kap. 853                       235 314 

 

Barne- og familiedepartementet stiller med dette ovennevnte bevilgning til disposisjon for 

Sentralenheten, jf. § 7 i Reglement for økonomistyring i staten. Som følge av regjeringens 

avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), er tildelingen redusert med 0,6 prosent.  

5.2. Fullmakter 

A. Budsjettfullmakter som må delegeres hvert år, og som med dette delegeres 

- Fullmakt til nettobudsjettering ved utskiftning av utstyr (post 01) jf. Bevilgningsreglementet 

§3. Sentralenheten gis fullmakt til å forvalte denne bestemmelsen i tråd med dagens regler. 

- Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret på følgende 

betingelser, jf. R-110 pkt. 2.3:  

1. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde den ordinære driften av 

virksomheten. 

2. Utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor et uendret 

bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden. 

3. For alle avtaler utover ett år, må behovet for oppsigelsesklausuler nøye vurderes. 

Hensynet til den framtidige handlefriheten skal veie tungt ved vurderingen.  

B. Budsjettfullmakter som er delegert Finansdepartementet og som Sentralenheten må søke Barne- og 

familiedepartementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle 

- Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste, jf. Bevilgningsreglementet § 5.3.  
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- Overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål mot innsparing i kommende 

budsjettår, jf. Bevilgningsreglementet § 11 og R-110 pkt. 2.6. 

- Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf. Bevilgningsreglementet § 

11.  

- Omdisponere fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger, jf. Bevilgningsreglementet § 

11.  

6. Administrative forhold - oppdrag og rapporteringskrav 

6.1. Regjeringens fellesføringer 

6.1.1. Inkluderingsdugnaden 

Sentralenheten skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for 

regjeringens inkluderingsdugnad. Sentralenheten skal rapportere i tråd med veiledning på DFØs 

Arbeidsgiverportal. Se også KMDs rundskriv om fellesføringene for 2020. 

 

Oppdrag knyttet til regjeringens inkluderingsdugnad Rapportering 

Redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå 5 

prosentmålet og de øvrige målene for regjeringens inkluderingsdugnad, vurdere 

eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har 

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker hatt nyansettelser i faste eller 

midlertidige stillinger i 2021, skal det rapporteres om antallet med nedsatt 

funksjonsevne eller hull i CV-en, samt nyansettelser i faste og midlertidige 

stillinger totalt.  

Årsrapport 

 

Rapporteringskrav 

Redegjøre for oppfølging av virksomhetens utkast til handlingsplan for oppfølging 

av inkluderingsdugnaden ut stortingsperioden og BFDs samlede plan for hele 

BFDs område. Det kan også bli aktuelt med rapportering på andre tidspunkter. 

Første 

tertialrapport 

og årsrapport 

6.1.2. FNs bærekraftsmål 

Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet, jf. Bærekraftsmålene - 

regjeringen.no . Departementene følger opp bærekraftsmålene som ledd i sin løpende virksomhet. 

For å lykkes med å nå målene er det viktig at også underliggende virksomheter utnytter sitt 

handlingsrom til å nå bærekraftsmålene på best mulig måte. Bærekraftsmålene er flersektorielle, og det 

kan derfor være nødvendig å samarbeide med andre virksomheter for å lykkes best mulig.  

Rapporteringskrav 

Vurdere om og eventuelt på hvilken måte aktivitetene i virksomheten kan gi 

relevante bidrag til å oppfylle ett eller flere av FNs bærekraftsmål, jf. Prop. 1 S 

(2020-2021) for BFD, kapittel 8. Eventuelle utfordringer som virksomheten har i 

det videre arbeidet med bærekraftsmålene skal omtales. 

Årsrapport 

https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/rapportering-pa-inkluderingsdugnaden-i-arsrapporten
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fellesforing-i-tildelingsbreva-for-2020/id2683383/
https://www.regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/id2590133/
https://www.regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/id2590133/
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6.1.3. Bemanning i virksomheten  

I Granavoldenplattformen er et av målene at antall ansatte i sentralforvaltningen skal være lavere i 

2021 enn i 2017. På denne bakgrunn, ber BFD Sentralenheten om ikke å øke antall ansatte i 2021. Det 

kan gjøres unntak for særskilt begrunnede økninger ifm covid-10 eller nye tiltak med tilhørende 

bevilgningsøkninger i statsbudsjettet for 2021. Bemanningsøkninger skal også som hovedregel ikke 

være varige. 

6.2. Digitalisering og digital sikkerhet 

6.2.1. Digital sikkerhet 

Arbeidet med digital sikkerhet, herunder ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern, må ses 

i sammenheng med arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Sentralenheten skal etterleve de til 

enhver tid gjeldende krav og føringer til digital sikkerhet, informasjonssikkerhet og personvern. Det 

vises til NSMs nye versjon av grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, Nasjonal strategi for digital 

sikkerhet og tiltaksoversikt til denne. Justis- og beredskapsdepartementet planlegger å gjennomføre en 

kartlegging av oppfølging av strategien våren 2021. 

 

Under covid-19-pandemien praktiseres hjemmekontor for mange ansatte. Sentralenheten må vurdere 

ev. sikkerhetsutfordringer som følge av dette, og bevisstgjøre ansatte om dette.  

6.2.2. Digitalisering 

 

Oppdrag knyttet til digitalisering  Rapportering 

O 3: Det vises til Sentralenhetens oppdatering av BFDs skjema Oversikt over 

digitaliseringsprosjekter og -tiltak i sektor høsten 2020. BFD ber om at 

informasjonen i oversikten som gjelder Sentralenheten oppdateres.   

Vedlegg til 2. 

tertialrapport 

6.3. Samfunnssikkerhet og beredskap 

Sentralenheten skal ha virksomhetstilpassede oversikter over risiko- og sårbarhet (ROS) som 

oppdateres minimum annet hvert år. Virksomheten skal også ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner 

og gjennomføre årlig beredskapsøvelse, jf. instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i 

Sentralenheten.  

 

Rapporteringskrav 

Revidert risiko- og sårbarhetsoversikt i lys av covid-19-pandemien. 
Vedlegg til 2.  

tertialrapport  

 

Oppdrag knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap Rapportering 

O 4. Utarbeide evalueringsrapport for Sentralenhetens håndtering av covid-19-

pandemien for 2021. 
Frist kommer  
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6.4. Effektiviseringstiltak 

Sentralenheten skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser mer effektivt. Sentrale 

virkemidler i dette arbeidet er digitalisering og annen bruk av teknologi, omorganisering, 

prosessendringer og samarbeid på tvers av sektorer. Det vises for øvrig til departementets føringer 

vedrørende hensiktsmessig og effektiv drift i instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i 

virksomheten.  

 

Oppdrag knyttet til effektiviseringstiltak Rapportering 

O 5. Redegjøre for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak, også i et flerårig 

perspektiv. 
Årsrapport  

6.5. Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen  

I de tilfeller hvor Riksrevisjonen har tatt opp konkrete forhold, skal Sentralenheten iverksette 

nødvendige tiltak slik at de forhold som påpekes blir rettet opp. Departementet ber om å bli orientert 

om hvordan eventuelle merknader fra Riksrevisjonen er eller vil bli fulgt opp i etatsstyringsmøtene. 

Sentralenheten skal oversende departementet kopi av svarbrev til Riksrevisjonen når korrespondansen 

går direkte mellom Riksrevisjonen og Sentralenheten. 

6.6. Annen rapportering  
 

Tema Oppdrag Rapportering 

Aktivitets- og 

redegjørelsesplikter 

Redegjøre kort for virksomhetens oppfølging av 

likestillings- og diskrimineringsloven. 
Årsrapport 

Personalforvaltning 
Redegjøre kort for virksomhetens oppfølging av IA-

avtalen. 
Årsrapport 

7. Styringskalender 

7.1. Årsrapporter og tertialrapporter  

 

Årsrapporten skal være resultat av en helhetlig vurdering av virksomhetens ansvarsområde, herunder:   

- Kvalitativ vurdering av måloppnåelse/resultatoppnåelse, herunder status, utvikling og 

utfordringsbilde/framtidsutsikter. Så langt det er mulig skal Sentralenheten vurdere effekt av 

egen innsats og prioriteringer. 

- Risikovurdering og særlige utfordringer. 

 

Tertialrapportene skal kort redegjøre for fremdrift og status på virksomhetens ansvarsområder. Dette 

kan omfatte status og vurdering av sentrale utviklingstrender og risikoområder. Tertialrapporteringene 

Rapportering Frist til BFD 

Årsrapport og regnskap for 2020 15.03.2021 

Tertialrapport 1. tertial – Virksomhets- og regnskapsrapport 02.06.2021 

Tertialrapport 2. tertial – Virksomhets- og regnskapsrapport 01.10.2021 

Årsrapport og regnskap for 2021 15.03.2022 
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hovedsakelig avviksrapporter der Sentralenheten skal redegjøre for avvik, risiko for avvik og 

Sentralenhetens håndtering av dette. Dersom virksomheten har problemer med å nå de krav som er satt 

i tildelingsbrevet, eller forventer at disse ikke nås i løpet av året, skal dette meldes inn i 

tertialrapportene, eller før om nødvendig. 

7.2. Virksomhets- og regnskapsrapportering 

Det skal rapporteres på en slik måte at både forbruk per dato og planlagt forbruk for resten av året 

framkommer på en detaljert, ryddig og oversiktlig måte. Om nødvendig må Sentralenheten på 

departementets forespørsel kunne gi rask dokumentasjon på regnskaps- og resultatutviklingen. Det er 

viktig at årsakene til vesentlige avvik fra målene blir forklart på en utfyllende måte. Rapporteringen vil 

danne grunnlag for utarbeidelsen av resultatrapporteringen i Prop. 1 S.  

 

Det vises ellers til Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Sentralenheten for fylkesnemndene 

for barnevern og sosiale saker, gjeldende fra 01.01.2021. 

7.3. Etatsstyringsmøter 

Møter 
Dato og 

tidspunkt 
Hovedtema 

1. etatsstyringsmøte 
22.04.2021 

Kl. 14.00-15.30 

Årsrapport for 2020, status og planlegging for 2021, 

risikovurderinger og risikoreduserende tiltak knyttet 

til mål- og resultatkrav i tildelingsbrevet. 

2. etatsstyringsmøte 
04.11.2021 

Kl. 14.00-15.30 

Rapport for 2. tertial (status for 2021), planlegging 

for 2022, risikovurderinger og risikoreduserende 

tiltak.  

I tillegg til de ordinære etatsstyringsmøter kan det være behov for kontakt mellom BFD og 

Sentralenheten om faglige spørsmål. Denne kontakten ivaretas gjennom blant annet fagmøter.  

7.4. Budsjettinnspill 

Budsjettinnspill Frist til BFD 

RNB 2021 22.02.2021 

Tekstinnspill til Prop. 1 S (2021-2022) 30.04.2021 

Nysaldering 2021      22.09.2021 

Satsingsforslag for 2023 11.10.2021 

Konsekvensjustering 2023 04.11.2021 

Det tas forbehold om at alle budsjettfristene er tentative. BFD vil sende Sentralenheten et førsteutkast 

av Prop. 1 S for BFD og en nærmere bestilling knyttet til forventninger til tekstinnspillet fra 

Sentralenheten. 

 

Kopi: Riksrevisjonen 


