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Tillegg nr. 19 til tildelingsbrev til Udir for 2021 med oppdrag 2021-026 om 
å utarbeide veileder for samarbeids- og samordningsbestemmelser 

Oppdrag nr: 2021-026 

Felles oppdrag til AVdir, Bufdir, 
Hdir og Udir: 

Utarbeide veileder for samarbeids- og 
samordningsbestemmelsene i Prop. 100 L (2020-2021) 

Frist: 01.04.2022  

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Innenfor gjeldende rammer 

 
Bakgrunn for oppdraget: 
Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i alle velferdstjenestelovene som omfatter blant 
annet å harmonisere og styrke reglene om samarbeid og individuell plan, å innføre en 
samordningsplikt for kommunen ved ytelse av velferdstjenester og å innføre en rett til 
barnekoordinator, jf Prop. 100 L (2020-2021) Endringer i velferdstjenestelovgivningen 
(samarbeid, samordning og barnekoordinator) og Innst. 58 L (2020-2021). Formålet med 
endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt 
samarbeid mellom velferdstjenestene.  
 
Departementene1 tar sikte på at endringene trer i kraft 1. januar 2022.  
 
I proposisjonen varsler regjeringen at det skal utarbeides en tverrsektoriell veileder for 
samarbeid og samordning mellom velferdstjenestene. Veilederen skal være et praktisk 
hjelpemiddel og den skal forklare lovendringene nærmere. Den bør blant annet utdype hvilke 

                                                
1 Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 
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Side 2 
 

krav som stilles til samarbeidet mellom tjenesteyterne i de ulike sektorene, samt foreslå ulike 
måter kommunen kan ivareta sitt samordningsansvar på. Veilederen bør også vise frem 
eksempler på godt samarbeid. I proposisjonen skriver departementene for øvrig at veilederen 
kan forklare nærmere hvordan det kan samarbeides om barn som bor i to kommuner og hva 
plikten til å være oppmerksom på behov for andre tjenester går ut på.  

 

Beskrivelse av oppdraget:  
 Dette er et felles oppdrag til AVdir, Bufdir, Hdir og Udir, jf også tildelingsbrevene til 

direktoratene for 2021. 
 Direktoratene skal utarbeide en veileder for samarbeid og samordning.  
 Hdir skal lede arbeidet, herunder ta initiativ til oppstart overfor de andre direktoratene 

og sørge for å involvere departementene i arbeidet.  
 Målgruppe for veilederen er de aktuelle velferdstjenestene, kommuner, 

fylkeskommuner og relevante statlige aktører. I tillegg bør veilederen kunne brukes av 
brukerne av tjenestene.  

   

 
Andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
For å redusere antall veiledere i sektorene, ber vi direktoratene vurdere om andre veiledere 
kan saneres som følge av ferdigstillelse av denne veilederen.  
 
I Prop. 100 L (2020-2021) legger regjeringen til grunn at samarbeidsplikten skal omfatte barn 
og unge under straffegjennomføring. Vi ber direktoratene derfor om å involvere Sekretariatet 
for konfliktrådene (som er ansvarlig for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging) i arbeidet på 
egnet måte.  
 
Vi ber direktoratene sende et utkast til veileder på høring til departementene på egnet 
tidspunkt før veilederen publiseres.  
 
Vi ber direktoratene vurdere om et utkast av veilederen bør sendes på en kort høring til 
relevante aktører.  
 
Overordnet tidsplan:  
 

Oppstart samarbeid Juni/august 

Utarbeide veileder August-mars 

Sende et utkast til veileder på høring til departementene Februar/mars 

Ikrafttredelse lovendringer 1. jan 2022 

Frist publisering veileder 1. april 2022 

 
 

Rapportering: 



 

 

Side 3 
 

Rapportering og leveranser knyttet til oppdraget sendes til postmottak@asd.dep.no, 
postmottak@bfd.dep.no, postmottak@hod.dep.no, postmottak@kd.dep.no med kopi til Kine-
Lillefjare.Satre@asd.dep.no, Arja-Vara.Skogholt@bfd.dep.no, Kjetil.Jonsbu@hod.dep.no, 
postmottak@kmd.dep.no, Linn.Ising@kmd.dep.no, Bjorn.Breivik@kd.dep.no og 
Kristin.Voie@kd.dep.no. Se frister over.  
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 

 

mailto:postmottak@asd.dep.no
mailto:postmottak@bfd.dep.no
mailto:postmottak@hod.dep.no
mailto:postmottak@kd.dep.no
mailto:Kine-Lillefjare.Satre@asd.dep.no
mailto:Kine-Lillefjare.Satre@asd.dep.no
mailto:Arja-Vara.Skogholt@bfd.dep.no
mailto:@hod.dep.no
mailto:postmottak@kmd.dep.no
mailto:Linn.Ising@kmd.dep.no
mailto:Bjorn.Breivik@kd.dep.no
mailto:Kristin.Voie@kd.dep.no

	Tillegg nr. 19 til tildelingsbrev til Udir for 2021 med oppdrag 2021-026 om å utarbeide veileder for samarbeids- og samordningsbestemmelser

