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Tillegg nr. 20 til tildelingsbrev til Udir for 2021 med oppdrag 2021-027 om 
evaluering av endringer i velferdstjenestelovgivningen 

Oppdrag nr: 2021-027  

Felles oppdrag til AVdir, Bufdir, 
Hdir og Udir:  

Evaluering av samarbeids- og 
samordningsbestemmelsene i Prop. 100 L (2020-2021) 

Frist: 1) Forslag til opplegg for evalueringen og utkast til 
konkurransedokumenter, inkludert kostnadsberegning 
og tidsplan: 01.10.2021 
2) Øvrige frister avklares nærmere 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Kostnadene deles likt mellom de fire 
departementene/direktoratene. Nærmere finansiering 
avklares i dialog mellom det enkelte departement og 
direktorat.  

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.  
 

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

I proposisjonen står det at departementene tar sikte på å evaluere reglene om samarbeid for 
å få kunnskap om tiltakenes effekt: "Dersom reglene ikke har hatt den ønskede effekten, vil 
regjeringen se på andre mulige tiltak, inkludert vurdere om reglene bør samles i en felles 
samarbeidslov. Regelverksendringene må få tid til å virke før evalueringen finner sted. 
Samtidig må det ikke gå for lang tid før vi setter i gang andre tiltak dersom endringene ikke 
har den ønskede effekten. Departementene tar sikte på å evaluere regelverksendringene fire-
fem år etter at regelverksendringene er trådt i kraft". 
  

I tillegg ønsker departementene at ordningen med barnekoordinator evalueres særskilt for å 
avklare hvorvidt ordningen fører til en bedre situasjon for målgruppen.  

Beskrivelse av oppdraget:  
 Dette er et felles oppdrag til AVdir, Bufdir, Hdir og Udir.  
 Direktoratene skal foreslå et konkret opplegg for evalueringen av ovennevnte 

lovendringer og skal lyse ut evalueringen.  
 Udir skal lede arbeidet, herunder ta initiativ til oppstart overfor de andre direktoratene 

og sørge for å involvere departementene i arbeidet. Udir skal også inngå avtale med 
valgt oppdragstaker og har hovedansvaret for oppfølgingen av prosjektet (i samarbeid 
med direktoratsgruppen).  

 Evalueringen skal gjennomføres av et forsknings- eller utredningsmiljø.  
 Evalueringen skal inkludere både samarbeids- og samordningsreglene og 

barnekoordinatorordningen.  
 Evalueringen skal ha en varighet på fem år og se på utvikling over tid.     

 

Andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Direktoratene utarbeider konkurransegrunnlag som beskriver kunnskapsbehovet og 
overordnede problemstillinger som skal belyses. Evalueringen må utformes slik at resultatene 
kan brukes til å vurdere ovennevnte punkt i proposisjonen om at "dersom reglene ikke har 
hatt den ønskede effekten, vil regjeringen se på andre mulige tiltak, inkludert vurdere om 
reglene bør samles i en felles samarbeidslov". 
 
Evalueringen skal ha implementeringen av lovendringene som hovedformål. Det skal 
undersøkes hvordan loven fortolkes og iverksettes av sentrale aktører. Videre må 
evalueringen fange opp endringer som følge av loven, og om målsettingene med 
lovendringene oppfylles.   
 
Hovedvekten av evalueringen skal være utvikling fremover i tid, men ved oppstarten skal 
evalueringen også fange opp hvilke endringer sentrale aktører har gjennomført for å klargjøre 
for etterlevelse av de nye lovendringene. 
 
I tillegg til å innhente informasjon fra aktuelle statlige, kommunale og private aktører skal 
evalueringen også fange opp brukernes erfaringer og vurderinger.  
 



 

 

Side 3 
 

Under er en overordnet tidsplan for oppdraget. Direktoratene må utarbeide en konkret 
tidsplan.  
 

Etablere arbeidsgruppe  Juni/august 2021 

Fastsette rammer for oppdraget, og lage utkast til 
konkurransegrunnlag og eventuelle vedlegg 

August/september 2021 

Sende forslag til dept 1. oktober 2021 

Frist godkjenning dept 1. november 

Konkurransen gjennomføres November-februar 2021 

Ikrafttredelse lovendringer 1. jan 2022 

Gjennomføring av evalueringen  Mars 2022-mars 2027 

 
Med utgangspunkt i tidligere evalueringer er et grovt kostnadsanslag for en ståstedsanalyse 
1,6 mill. kr. Et anslag for hovedevalueringen, inkludert underveisrapportering, er 1,5 mill. kr. 
årlig. I tillegg ber vi direktoratene vurdere om det bør settes av litt mer midler til oppstartsåret. 
Som en del av oppdraget med å utforme et mer konkret evalueringsopplegg, ber vi 
direktoratene gjøre en nærmere kostnadsberegning.  
 
Oppdragstaker bør gjøres oppmerksomme på at det allerede finnes mange undersøkelser av 
tjenestetilbudet til barn og unge, og at flere er underveis/i prosess. Litt avhengig av når 
evalueringen starter opp, vil koronapandemien antagelig gjøre det mer krevende å måle 
betydningen/effekter av lovendringene. Oppdragstaker må derfor synliggjøre hvordan de kan 
evaluere tjenestetilbudet i en pågående pandemi.   
 

Rapportering: 
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 
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Side 4 
 

Kopi 
 
Riksrevisjonen 
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