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1. Innledning
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) viser til Stortingets behandling av
Prop. 1 S (2015–2016) for BLD og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016), jf. Innst. 14 S (2015-2016),
Innst. 15 S (2015-2016) og Innst. 16 S (2015-2016). I tildelingsbrevet stiller departementet til
disposisjon utgifts- og inntektsbevilgninger for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i
2016. Videre redegjør departementet for de overordnede utfordringene, samt de mål- og resultatkrav
som gjelder for Bufdir i 2016.
Tildelingsbrevet utdyper og konkretiserer departementets mål for Bufdir for 2016. I tillegg til å
følge opp departementets krav og føringer i tildelingsbrevet, skal Bufdir selv velge tiltak og etablere
nødvendig samarbeid med andre som vil bidra til god mål- og resultatoppnåelse.
Der ikke annet er sagt legges det til grunn at den løpende virksomheten videreføres. Noen av
oppdragene fra tidligere år vil inngå i Bufdirs utviklingsarbeid i sektoren også i 2016. Hvis
direktoratet vurderer å avslutte eller nedprioritere oppdrag fra BLD, skal departementet kontaktes i
forkant.
BLD ber i 2016 om mer kvalitativ rapportering som i større grad enn tidligere fanger opp
tverrgående aktiviteter på flere fagområder. Departementet ønsker å gi Bufdir nødvendig
handlingsrom til å påvirke virkemiddelbruken, og på samme tid ivareta BLDs styringsbehov.
Områdene det ønskes mer kvalitativ rapportering på fremgår bl.a. av kap. 2.2 og 6.2.

2. Særlige utfordringer og oppgaver av tverrgående karakter
2.1. Særlige utfordringer i 2016
Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under
15 år som vil komme til Norge i 2016. Dette betyr at det er usikkert hvor mange i denne
målgruppen som vil ha behov for opphold på et omsorgssenter. En viktig del av utfordringen vil
være å tilpasse kapasiteten i omsorgssentrene til svingninger i behovet for plasser gjennom året og
å øke bosettingen av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år i kommunene.
Det er fortsatt behov for å rekruttere tilstrekkelig med fosterhjem og å styrke innsatsen for barn som
lever i fattigdom, også i lys av flyktningsituasjonen.
Bufdir skal videreføre sitt arbeid med trygghet og sikkerhet i alle barneverninstitusjoner.
Forsøket med ny oppgave- og ansvarfordeling i barnevernet vil kreve ekstra innsats i kommende
år. Direktoratet må bistå BLD i forbindelse med nasjonale strukturendringer og lovproposisjonen
våren 2017.
Stortinget har vedtatt at regjeringen skal legge frem en opptrappingsplan for å redusere forekomsten
av vold i nære relasjoner og ivareta barn som er utsatt for vold og overgrep. Dette vil kreve ekstra
innsats i 2016.
Det er fortsatt stor ulikhet i tilbudet i barnevernstjenesten og i familievernet. Bufdir bør derfor
prioritere samarbeid og samordning i flere av tjenestene på Bufdirs ansvarsområder.
Bufdir skal bidra til riktig bruk av kvalifiserte tolker, jf. 6.2 f).

2.2. Oppgaver av tverrgående karakter
Bufdir må sørge for at det er et forsvarlig skille mellom etatsstyringsrollen overfor Bufetat og rollen
som kunnskapsforvalter overfor kommuner og sektormyndigheter, jf. 6.2 a) og b).
Direktoratet skal bidra til fag- og kunnskapsutvikling på samtlige av sine ansvarsområder, gi
anbefalinger til departementet og være faglig premissleverandør. Noen styringsparametere i
3
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tildelingsbrevet gir indikasjoner på kvalitet og er viktige for å kunne følge med på utvikling i
sektoren. Bufdir har en viktig rolle i arbeidet med å videreutvikle indikatorer og statistikk på
direktoratets ansvarsområder, jf. 6.2 c) – e).
Formidling til og samarbeid med kommunene skal prioriteres. Fylkesmannen, kunnskaps- og
kompetansesentre og andre sektormyndigheter er også viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å
fremme kvalitet i tjenestene. Regjeringen legger stor vekt på forebygging og tidlig innsats.
Samarbeidet med frivillig sektor står sentralt. I dette arbeidet er det viktig med sektorovergripende
samhandling og kunnskapsutveksling, jf. 6.2 f) og g).
Bufdirs tjenestetilbud skal i størst mulig grad være tilpasset brukerne, og brukergrupper skal aktivt
trekkes inn i relevante prosesser knyttet til fagutvikling og tjenesteproduksjon, jf. 5.1 og 6.2 h).
Befolkningen forventer at velferdstjenester og informasjon er digitalt tilgjengelig, og det er derfor
viktig at Bufdir har god tilgjengelighet og brukervennlighet i sine digitale løsninger. Direktoratet
må forholde seg til føringene i regjeringens overordnede IKT-politikk, jf. digitaliseringsrundskrivet.
BLD vil fra 2016 innføre en egen post på etatsstyringsmøtene hvor Bufdir orienterer om status for
pågående IKT-prosjekter i lys av risikoanalyser og budsjett, jf. 6.2 i).

3. Mål- og resultatkrav 2016
Departementet legger til grunn at de mål, styringsparametere og oppgaver som presenteres i
tildelingsbrevet ikke er uttømmende for hva Bufdir skal arbeide med i 2016.
Følgende mål er hentet fra Prop. 1 S (2015-2016) og gjelder for Bufdir i 2016:
Mål 1: Trygge rammer for familiene
Delmål 1.1: Trygge familierelasjoner, likestilte foreldre og godt foreldresamarbeid til beste
for barna
Delmål 1.2: Effektive virkemidler i arbeidet mot vold og seksuelle overgrep
Mål 2. Et samfunn med like muligheter og uten diskriminering
Delmål 2.1: Et mer likestilt samfunn med like rettigheter
Mål 3: Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom
Delmål 3.1: Like muligheter til deltakelse for barn og ungdom
Delmål 3.2: Redusere konsekvenser av fattigdom for barn og ungdom
Mål 4: Utsatte barn og ungdom gis omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter
Delmål 4.1: Tiltak og tjenester til rett tid tilpasset det enkelte barns behov
Delmål 4.2: Helhetlige og samordnede tilbud og tjenester
Delmål 4.3: Rettssikkerhet for barn, ungdom og familiene deres

Mål 1: Trygge rammer for familiene
Delmål 1.1. Trygge familierelasjoner, likestilte foreldre og godt foreldresamarbeid
til beste for barna
Familievernets tidlige innsats og forebyggende arbeid er viktig for å gi trygge rammer for familiene.
Tjenesten blir styrket i 2016 med behandlingsstillinger, blant annet for å kunne gi et geografisk
likeverdig tilbud. Sentrale prioriteringer i 2016 er videre arbeid med høykonfliktsaker, med familier
som lever med vold og foreldre som opplever at barnevernet overtar omsorgen for barna deres.
Arbeidet med barn under mekling og samtale er også et prioritert område. BLD er svært opptatt av
at direktoratet lykkes med å få til økt samhandling mellom familievernet og andre tjenester, særlig
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de kommunale tjenestene. Kvalitet og effekten av tilbudene i familieverntjenesten er avgjørende for
måloppnåelse.
Styringsparameter
Resultatkrav
Rapportering
S 1.1.1 Andel barn som høres under R 1.1.1 En økning på 20 % fra 2015- Tertial- og
mekling.
nivå.
årsrapport
S 1.1.2 Andel avtaleinngåelser i saker der R 1.1.2 En økning på 10 % fra 2015Årsrapport
foreldrene vurderer å reise sak for retten.
nivå.
S 1.1.3 Behandlingstilbud for
voldsutsatte/-utøvere i familievernet.

R 1.1.3 Økt antall saker i
familievernet hvor det har vært
arbeidet med vold, sammenlignet
med 2015-nivå.

Årsrapport

OPPDRAG
Rapportering
O 1.1.1 Lage en opptrappingsplan for å øke antall samtaler med barn i mekling jf.
styrkningen for 2016 og anmodningsvedtak fra Stortinget 1. Utrede og iverksette
andre tiltak for å styrke barns deltakelse i saker som gjelder dem, blant annet ved å
utvikle veiledning for foreldre i å snakke med barn før, under og etter samlivsbrudd. Årsrapport
Videre skal direktoratet legge vekt på at meklingsinstansene skal snakke med
foreldrene om barns rett til informasjon og medvirkning i forbindelse med
samlivsbrudd og foreldrekonflikter.

Delmål 1.2. Effektive virkemidler i arbeidet mot vold og seksuelle overgrep
Arbeidet mot vold og seksuelle overgrep skal styrkes i 2016. Oppfølging av En god barndom varer
livet ut – tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017) er
viktig for å kunne iverksette en ny og forpliktende opptrappingsplan som skal redusere vold i nære
relasjoner og bedre ivareta barn utsatt for vold og overgrep.
Styringsparameter
S 1.2.1 Utvikling av
krisesentertilbudet

Resultatkrav
R 1.2.1 Tiltak for å videreutvikle
krisesentertilbudet iverksettes.

OPPDRAG
O 1.2.1 Bistå departementet med å vurdere hvordan
Fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet kan styrkes.
O 1.2.2 Utvikle en veileder med faglige anbefalinger for
innhold og kvalitet i krisesentertilbudet, jf. oppfølging av
Innst. S 367 2014-2015
O 1.2.3 Igangsette utviklingsprosjekter for å styrke tilbudet til
utsatte grupper i krisesentertilbudet.
O 1.2.4 Som en del av sitt koordineringsansvar, skal Bufdir i
2016 følge opp tiltak 10 i En god barndom varer livet ut –
tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot
barn og ungdom (2014–2017): Livsmestring i skolen.

1

Frist

Rapportering
Årsrapport

31.12.2016

Årsrapport

Vedtak nr. 218, 10. desember 2014 og romartalsvedtak VII i Innst. 14 S (2014–2015).
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Mål 2. Et samfunn med like muligheter og uten diskriminering
Delmål 2.1 Et mer likestilt samfunn med like rettigheter
Bufdir skal bidra til likestilling og hindre diskriminering på områdene kjønn, nedsatt funksjonsevne,
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet og livssyn. Tilskudd er viktige
virkemidler for å understøtte målene for likestillings- og ikke diskrimineringspolitikken.
Direktoratet har en sentral pådriverrolle for likeverdige tjenester og for universell utforming av
omgivelser. Bedre informasjon og tilgang til tjenester for funksjonshemmede og deres pårørende er
viktig.
OPPDRAG

Rapportering

O 2.1.1 Handlingsplan for universell utforming: Følge opp og videreutvikle
tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming.

Årsrapport

O 2.1.2 Handlingsplan på LHBT-feltet: Følge opp og videreutvikle tiltakene.

Årsrapport

O 2.1.3 Kunnskapsutvikling: Videreutvikle indikatorer for samtlige
diskrimineringsgrunnlag. Indikatorene bør så langt som mulig sammenfalle med
relevante indikatorer som Norge rapporterer på i internasjonale sammenhenger,
spesielt FN-indikatorene som utvikles i tilknytning til FNs bærekraftsmål i 2016
og EUs indikatorarbeid.

1.tertial og
årsrapport

O 2.1.4 Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! –
Informasjons- og utviklingsprogram (2010-2013): Programmet skal
oppdateres fortløpende og det skal utarbeides en nettbasert løsning.

Årsrapport

O 2.1.5 Meld. St 7 (2015-2016) likestilling i praksis – like muligheter for
kvinner og menn: Følge opp innholdet i meldingen, jf. også kap. 871

Årsrapport

O 2.1.6 Hatefulle ytringer: Lyse ut et større forskningsoppdrag knyttet til
regjeringens strategi for videre arbeid mot hatefulle ytringer. BLD kommer
tilbake med nærmere omtale av oppdraget.

2.tertial og
årsrapport

O 2.1.7 Bufdir bes om å vurdere det fremtidige behovet for egne sentre for
universell utforming og LHBT, ev. behovet for å revidere mandatet for disse
sentrene.

Årsrapport

Mål 3: Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom
Delmål 3.1: Like muligheter til deltakelse for barn og ungdom
En god barndom gir et godt grunnlag for barns utvikling. Like muligheter er en forutsetning for alle
barn og unges deltakelse i oppveksten. Det er viktig at foreldre får mulighet til å motta veiledning
om samspill med barn og ungdom. God forvaltning av tilskuddsordninger knyttet til oppvekstsvilkår
er sentralt for dette målet.

Delmål 3.2: Redusere konsekvenser av fattigdom for barn og ungdom
Bred og samordnet innsats er nødvendig for å motvirke den negative virkningen av at barn lever i
fattige familier. Oppfølgingen av Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi (2015-2017)
er sentralt i det videre arbeidet.
6
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OPPDRAG

Rapportering

O 3.2.1 Strategi mot barnefattigdom: Følge opp arbeidet med en fritidsavtale,
jf. tiltak 39 i regjeringens strategi mot barnefattigdom. Selve fritidsavtalen
utarbeides og ferdigstilles av BLD i samarbeid med berørte departement. Bufdir Årsrapport
skal være sekretariat for arbeidet og utvikle et samarbeidsnettverk for kompetanse
og erfaringsspredning i arbeidet med lokale fritidsavtaler.

Mål 4: Utsatte barn og ungdom gis omsorg, trygghet og
utviklingsmuligheter
Delmål 4.1: Tiltak og tjenester til rett tid tilpasset det enkelte barns behov
Parameterne under sier noe om kvalitet i tjenesten, Bufetats bistandsplikt og om barn som trenger
det får hjelp i tide.
STYRINGSPARAMETER
S 4.1.1 Andel fosterhjemsplasseringer i
slekt og nettverk

Resultatkrav

Rapportering
Tertial- og
årsrapport.

R 4.1.1 Økning fra 2015-nivå

S 4.1.2 Antall barn og unge som har
ventet mer enn 6 uker etter vedtak om
fosterhjem, og som venter hjemme

R 4.1.2 Ingen barn

S 4.1.3 Antall barn og unge som har
ventet mer enn 6 uker etter ønsket
oppstart i fosterhjem, og som venter i
midlertidige tiltak

R 4.1.3 Reduseres sammenliknet
med 2015-nivå

S 4.1.4 Tilgjengelige, differensierte
fosterhjem

R 4.1.4 Fosterfamilier til å dekke
etterspørselen for barn og unge med
ulike behov

Tertial- og
årsrapport.

S 4.1.5 Effekt av kunnskapsbaserte tiltak,
som MultiFunC, FFT, MST og PMTO

R 4.1.5 Lavere problembelastning
etter fullført tilbud versus ved
innskriving

Årsrapport

OPPDRAG
O 4.1.1 Forvalte ny tilskuddsordning: Tilskudd til barnevernfaglig
videreutdanning

Tertial- og
årsrapport.

Tertial- og
årsrapport.

Rapportering/frist
1.tertialrapport og
årsrapport

O 4.1.2 Plan for kompetansebygging i kommunene: Bufdir skal i samarbeid
med departementet utrede og foreslå innhold i en helhetlig plan for
kompetansebygging i kommunene. Oppdraget vil spesifiseres i et eget brev.
O 4.1.3 I samarbeid med kommunesektoren og andre berørte parter utrede
behovet og forutsetningene for samordnet digital forvaltning og et nasjonalt
kvalitetssystem i barnevernet, med sikte på å levere en anbefaling for
departementet

12. mai (innspill til
augustkonferansen)
og årsrapport

O 4.1.4 Implementere endringene i barnevernloven § 4-4 som gir
kommunene utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak

Årsrapport
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O.4.1.5 Vurdere behovet for å videreføre Barnevern i et minoritetsperspektiv
som tema for videreutdanning fra og med 2017 – og i så fall hvordan?

Inkluderes i
fullstendig
tekstutkast til Prop.
1 S (2016-2017)

O 4.1.6 Kartlegge kapasitet og innhold i botilbud for unge under 18 år som
er utsatt for æresrelatert vold og/eller står i fare for tvangsekteskap. Behovet
for korttids- og langtidsplasseringer skal også kartlegges.

1. tertial og
årsrapport

O 4.1.7 Utvikle kvalitetsindikatorer som viser effekt av opphold i
barneverninstitusjon og som sier noe om tjenestenes kvalitet.

Årsrapport

O 4.1.8 Utarbeide utkast til plan med konkrete tiltak for å rekruttere flere
fosterfamilier, inkludert fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger.
Planen må tilpasses at etaten samlet skal anvende 10 mill. kroner til en
ekstrainnsats for økt rekruttering av fosterhjem i 2016. Innen denne rammen
skal det legges til rette for at det etableres et støtteapparat/
veiledningstjeneste for foreldre som ønsker å være fosterforeldre for barn
som får asyl i Norge.

29. februar 2016

Delmål 4.2 Helhetlige og samordnede tilbud og tjenester
Bufdir skal bidra til at barnevernets tjenester og tiltak blir godt samordnet uavhengig av om de gis
av kommunalt eller statlig barnevern.
Direktoratet fikk i 2015 i oppdrag å lage utkast til et langsiktig fagutviklingsprogram for hjelpetiltak
for å styrke barneverntjenestenes tiltaksutvikling. Barnevernets hjelpetiltak må oftere enn i dag
kombineres med innsats fra andre tjenester.
STYRINGSPARAMETER

Resultatkrav

Rapportering

S 4.2.1 Andel barn i plasseringstiltak
som er i ordinær grunnopplæring

R 4.2.1 Økt andel fra 2015-nivå

Årsrapport

S 4.2.2 Kapasitetsutnyttelse i statlig
finansierte videreutdanningstilbud

R 4.2.2 90 % kapasitetsutnyttelse

Årsrapport

OPPDRAG

Rapportering

O 4.2.1 Rapportering fra kommuner. Utvikle nye digitale system for
innhenting og publisering av kommunenes rapporteringer på barnevernområdet

Årsrapport

O 4.2.2 Styrke tilbudet om psykisk helsehjelp til barn i barnevernet

Årsrapport

O 4.2.3 Være prosjektleder for forsøket med økt kommunalt oppgave- og
finansieringsansvar for barnevernet. Forsøket skal igangsettes 1 april 2016. Se
vedlegg for detaljer. Bufdir skal:
- Beskrive hva forsøkskommunene og Bufetat gjør for å tilpasse seg forsøket
- Beskrive hvilke utfordringer forsøkskommunene og Bufetat opplever
- Vurdere forsøket, herunder uventede hendelser, utilsiktede konsekvenser, og
direktoratets eventuelle forslag til tiltak

8
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Delmål 4.3: Rettssikkerhet for barn, ungdom og familiene deres
Etter barnevernloven har barn rett til medvirkning i alle deler av sakens forløp. Direktoratet må
sikre at barns rett til medvirkning også ivaretas under utvikling av kunnskap.
OPPDRAG

Rapportering

O 4.3.1 Implementere retningslinjer til forskrift om medvirkning og tillitsperson. Årsrapport
O 4.3.2 Implementere rundskriv om behandlingen av barnevernssaker der barn Tertial- og
har tilknytning til andre land og drifte ny nettside.
årsrapport
O 4.3.3 Bistå kommuner og utenlandske myndigheter med informasjon om
Årsrapport
behandlingen av barnevernssaker der barn har tilknytning til andre land.
O 4.3.4 Sørge for å bestille oppdatert statistikk fra SSB om hjelpetiltak og
omsorgsovertakelser i utvalgte landgrupper ifm arbeidet med barnevern over Årsrapport
landegrenser.
O 4.3.5 Inngå samarbeid med IMDi om å ta inn variabelen barnevern i SSBs serie Tertial- og
om enslige mindreårige flyktninger.
årsrapport
O 4.3.6 Sørge for at ansatte på institusjon har nødvendig kunnskap om
Årsrapport
rettighetsforskriften og at den er lett tilgjengelig.

Flyktningsituasjonen
Departementet legger til grunn at den tette dialogen og samarbeidet om endringer i
rammebetingelser og løpende oppgaver knyttet til ankomsten av enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger, fortsetter i 2016. Dette vil også omfatte bidrag til departementets utredning av
lovregulering av en ny omsorgssentermodell.
STYRINGSPARAMETER
S 5 Kapasitet i omsorgssentrene for
enslige mindreårige asylsøkere

Resultatkrav
R 5 En kapasitet i omsorgssentrene
som er tilpasset behovet for plasser
til enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger under 15 år.

Rapportering
Tertial- og
årsrapport

4. Budsjettildeling og fullmakter
Bufdir skal planlegge ressursene slik at det er mulig å gjennomføre bestillinger fra BLD i løpet av
året.

4.1. Bevilgningsvedtak og tildeling
Tildelingene Bufdir disponerer over er delt i to hovedområder. Først gis en oversikt over de
driftsmidlene Bufdir tildeles, deretter gis det en oversikt over midler direktoratet disponerer til
tilskudd og prosjekter.
I henhold til Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 2016 er det vedtatt følgende bevilgning som
stilles til disposisjon for Bufdir i 2016, jf. § 7 i Reglement for økonomistyring i staten:
Kap. 842 Familievern
Post
01

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2016
289 986

Betegnelse
Driftsutgifter
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21
70
Sum kap. 842

Spesielle driftsutgifter
Tilskudd til kirkens familievern mv.

29 008
166 556
485 550

Kap. 847 EUs ungdomsprogram
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter
Sum kap. 847

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2016
8 049
8 049

Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter
21
Spesielle driftsutgifter
22
Kjøp av private barneverntjenester
60
Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak
Sum kap. 855

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2016
4 267 388
20 689
1 917 724
204 110
6 409 911

Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter
Sum kap. 856

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2016
1 391 839
1 391 839

Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter
21
Spesielle driftsutgifter
Sum kap. 858

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2016
252 125
14 005
266 130

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform
Regjeringen forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører årlige tiltak for å øke
produktiviteten. For å gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for
prioriteringer har regjeringen innført en avbyråkratisering- og effektiviseringsreform. For
Bufdir innebærer dette at driftspostene 01, 21 og 22 er redusert med 0,7 pst. i forhold til
budsjettet fra 2015.
Inntekter
Kap. 3842 Familievern
Post
Betegnelse
01
Diverse inntekter
Sum kap. 3842

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2016
677
677

Kap. 3847 EUs ungdomsprogram
Post
Betegnelse
01
Tilskudd fra Europakommisjonen
Sum kap. 3847

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2016
2 300
2 300
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Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post
Betegnelse
01
Diverse inntekter
02
Barnetrygd
60
Kommunale egenandeler
Sum kap. 3855
Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Post
Betegnelse
01
Diverse inntekter
Sum kap. 3858

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2016
14 747
3 959
1 496 745
1 515 451
( i 1 000 kroner)
Budsjett 2016
446
446

Fullmakt til overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf.
Bevilgningsreglementet § 11
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet delegerer følgende merinntektsfullmakter til
Bufdir:
Tildelingen kan overskrides på:
kap. 842 post 1
kap. 855 post 1
kap. 856 post 1
kap. 858 post 1

mot tilsvarende merinntekter under:
kap. 3842 post 1
kap. 3855 postene 1, 2 og 60
kap. 3856 post 1
kap. 3858 post 1

Prosjekt- og tilskuddsmidler
Bufdir gis videre fullmakt til å forvalte følgende prosjekt- og tilskuddsmidler:
Kap./post
821/62
840/21
840/61
840/70
840/72
840/73
841/21
841/22
841/70
843/70
846/21
846/60
846/61
846/62
846/70
846/71
846/79
854/21
854/61

Prosjekt- og tilskuddsmidler
Kommunale innvandrertiltak
Spesielle driftsutgifter
Tilskudd til incest- og voldtektssentre
Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv.
Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn
Tilskudd til senter for voldsutsatte barn
Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse
Opplæring, forskning, utvikling mv.
Tilskudd til samlivstiltak
Adopsjonsstønad
Spesielle driftsutgifter
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Utvikling i kommunene
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Utvikling og opplysningsarbeid mv.
Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid
Spesielle driftsutgifter
Utvikling i kommunene
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(i 1 000 kroner)
Budsjett 2016
15 600
18 658
84 299
17 714
5 884
15 000
13 566
4 100
6 752
13 421
4 600
28 992
163 905
77 679
117 970
6 899
7 415
25 945
8 894
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854/65
854/71
854/72
871/21
871/70
871/72
871/73
872/21
872/70
872/71
872/72

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til
enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
Utvikling og opplysningsarbeid mv.
Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet
Spesielle driftsutgifter
Likestilling mellom kjønn mv.
Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Likestillingssentrene
Spesielle driftsutgifter
Funksjonshemmedes organisasjoner
Universell utforming og økt tilgjengelighet
Funksjonshemmedes sine levekår og livskvalitet

1 578 134
30 100
71 794
3 546
12 050
10 967
8 008
12 000
183 745
10 000
15 002

Utgifter:
Kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 62 Kommunale innvandrertiltak
Det stilles til disposisjon 15,6 mill. kroner til nasjonalt bo- og støttetilbud for personer over 18 år
som er utsatt for tvangsekteskap.
Kap. 840 Tiltak mot vold og overgrep
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Bufdir forvalter 18,658 mill. kroner av posten. Bevilgningen er knyttet til ulike tiltak i arbeidet mot
vold og overgrep; herunder oppfølging av tiltak i En god barndom varer livet ut – tiltaksplan for å
bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Videre skal midlene benyttes til
utarbeidelse av faglige retningslinjer for innhold og kvalitet i krisesentertilbudet. Deler av beløpet
kan benyttes til å dekke utgifter til personalressurser på voldsfeltet, herunder administrasjon av
tilskuddsordninger. Bufdir har ansvar for at det blir utarbeidet statistikk om krisesentertilbudet og
tilbudet som gis gjennom støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep. Midlene skal videre
benyttes til kunnskapsutvikling og videreutvikling av kommunenes krisesentertilbud og tilbudet
som gis i støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep.
Av tildelt beløp på posten, skal 2 mill. kroner benyttes til styrking av arbeidet med veiledningsopplegget rettet mot foreldre og foresatte som er bekymret for barna sine med tanke på
radikalisering og voldelig ekstremisme (ICDP).
Av tildelt beløp på posten, skal 6,7 mill. kroner benyttes til programmet Nurse Family Partnership.
Midlene skal også benyttes til følgeforskning. Denne bevilgningen må ses i sammenheng med
bevilgning på 7 mill. kroner over kap. 846, post 62.
Bufdir gis fullmakt til å fordele midler til fylkesmennenes iverksettelse av opplæringsprogram for
relevante faggrupper om å samtale med barn om vold og seksuelle overgrep, jf. Tiltak 38 og 39 i
tiltaksplanen En god barndom varer livet ut. Det tildeles 3,242 mill. kroner til formålet.
Av tildelte midler på posten skal 3 mill. kroner gå til å iverksette utviklingsprosjekter for å styrke
tilbudet til utsatte grupper i krisesentertilbudet, jf. O 1.2.3.
Det legges opp til en oppfølging av forstudien til en omfangsundersøkelse om vold og seksuelle
overgrep blant barn og ungdom. Det er budsjettert med 0,8 mill. kroner til denne i 2016.
Departementet avventer rapportering fra forstudien, og vil i tillegg til tildelingsbrev komme tilbake
med et eget brev til direktoratet med tildeling av midler og beskrivelse av oppdraget.
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Post 61 Tilskudd til incestsentre og voldtektssentre, overslagsbevilgning
Posten er på 84,299 mill. kroner. Tildelingen dekker tilskudd til incestsentre for utsatte og pårørende
til incestutsatte, samt tilskudd til voldtektssentre, jf. eget rundskriv.
Post 70 Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv, kan nyttes under kap. 858, post 01.
Bufdir forvalter til sammen 17,714 mill. kroner av posten. 1 mill. kroner øremerkes
kompetansehevende tiltak i regi av RVTS-ene for ansatte i krisesentertilbudet. Bufdir skal forvalte
tilskuddsordning til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Tilskudd til
landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte inngår som en del av ordningen. Enkelte
tiltak i Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger i unges
frihet inngår også som en del av tilskuddsordningen, og utgjør 5 mill. kroner. Av dette skal 200 000
kroner benyttes til tiltak 12 Informasjonstelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Bufdir skal forvalte BLDs andel av basisbevilgningen til Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og
traumatisk stress (NKVTS) i 2016, samt ivareta dialog med Helsedirektoratet. Dette utgjør
4,620 mill. kroner av tildelt beløp på posten.
Post 72 Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn
Bufdir har ansvar for å forvalte tilskuddsordningen til tiltak for voldsutsatte barn. Ordningen er
rettet mot stiftelser, frivillige organisasjoner og andre aktører som ønsker å tilby tiltak som kan øke
livskvaliteten for barn som har blitt utsatt for vold. Det er satt 5,884 mill. kroner til dette formålet.
I tråd med Innstilling 14 S (2015-2016) fra familie- og kulturkomiteen forutsettes det at
bevilgningen til Alternativ til vold (ATV) fra tilskuddsordningen for voldsutsatte barn på 1,0872
mill. kroner i 2015, videreføres for 2016. Det forutsettes i tillegg at ATV tildeles 1,25 mill. kroner
til utvidet mandat. Med utvidet mandat forstår departementet et behandlingstilbud særlig rettet mot
barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner.
Post 73 Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres
På bakgrunn av Stortingets behandling av budsjettet for 2016 er det satt av 15 mill. kroner i
øremerket tilskudd til drift av senter for voldsutsatte barn, jf Innst. 14 S (2015-2016). Bufdir har
ansvar for å forvalte dette tilskuddet.
Kap. 841 Samlivsbrudd og konfliktløsning
Post 21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning
Posten er på 13,566 mill. kroner. Posten omfatter godtgjøring til meklere utenom familievernet,
herunder dekning av reiseutgifter for foreldre i særlige tilfeller og utgifter til tolk når slike utgifter
ikke faller inn under refusjonsordningen for tolketjenesten. Godtgjøring til meklere utenom
familievernet gis etter tilsvarende satser som for fri rettshjelp. Departementet legger til grunn at
familievernkontorene kan ta i bruk eksterne meklere for å frigjøre kapasitet.
Post 22 Opplæring, forskning, utvikling mv.
Bufdir forvalter 4,1 mill. kroner av midlene på posten. Posten omfatter bl.a. midler til opplæring av
nye meklere og til kompetanseheving for meklerkorpset. Det skal gjennomføres tiltak for å redusere
antall saker for domstolene. Kompetansehevingstiltak om mekling i høykonfliktsaker og
kompetansehevingstiltak i å samtale med barn, skal styrkes og gjennomføres.
Post 70 Tilskudd til samlivstiltak
Posten er på 6,752 mill. kroner. Bevilgningen dekker tilskudd til lokale samlivskurs og
utviklingstiltak.
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Kap. 842 Familievern
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70
Posten er på 289,986 mill. kroner. Bevilgningen dekker lønn til faste stillinger, engasjementer,
ekstrahjelp og godtgjørelser samt utgifter til varer og tjenester i det offentlige familievernet.
Posten omfatter tilskudd til offentlige familiekontorers oppgaver knyttet til samlivstiltaket Hva med
oss? jf. kap. 858 post 01 og dekker administrasjonsutgifter til tiltaket ved regionskontorene i
Bufetat.
Det gis økt bevilgning til familievernet på til sammen 15 mill. kroner. 10 mill. skal gå til
kapasitetsøkning til familievernets offentlige kontorer, blant annet for å sikre et geografisk
likeverdig tilbud. Videre skal 5 mill. kroner gå til å gi flere barn tilbud om barnesamtale under
mekling ved samlivsbrudd.
Post 21 Spesielle driftsutgifter.
Posten er på 29,008 mill. kroner. Bevilgningen dekker utgifter til forskning, utviklingsarbeid og
kompetanseheving i familievernet.
Post 70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 01
Posten er på 166,556 mill. kroner. Posten økes med 4 mill. kroner, for å gi tilskudd til
kapasitetsøkning i familievernets ideelle kontorer, blant annet for å sikre et mer geografisk
likeverdig tilbud på landsbasis. Bevilgningen benyttes til å finansiere drift av kirkelige
familievernkontor. Av tildelte midler på posten skal 2,1 mill. kroner tildeles Stiftelsen Kirkens
familievern for å dekke administrative utgifter. Bevilgningen omfatter også tilskudd til oppgavene
de kirkelig eide familievernkontorene utfører i forbindelse med samlivstiltaket Hva med oss?, jf.
kap. 858, post 01.
Kap. 843 Adopsjonsstøtte
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning
Bevilgningen på posten er 13,421 mill. kroner. I 2016 utgjør tilskuddet 90 068 kroner per barn.
Ordningen skal forvaltes i henhold til rundskriv Q-1013 om retningslinjer for tildeling av
engangsstønad ved adopsjon av barn fra utlandet.
Kap 846 Familie- og oppveksttiltak
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Bufdir tildeles totalt 4,6 mill. kroner på posten. Posten dekker utgifter til ulike forebyggende tiltak
og FoU-tiltak. I forbindelse med forvaltningen av tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i
større bysamfunn skal Bufdir avholde kontaktmøter og nettverkskonferanser med byene ved behov.
Det settes av 150 000 kroner til dette. I forbindelse med rapportering til FNs barnekomite skal det
utarbeides en barnerapport til FN som Bufdir har ansvar for. Det settes av 350 000 kroner til dette.
Videre settes det av 400 000 kroner til arbeidet med implementering av indikatorer på
barnefattigdom og til oppfølging av Riksrevisjonens merknader.
Det settes av 3,1 mill. kroner til forvaltning av tilskuddsordningene på BLDs område som inngår i
strategien mot barnefattigdom.
Departementet har avgjort at Årets barne- og ungdomskommune og Årets forbilde skal kåres
annethvert år. Bufdir har fra 2016 også ansvaret for Årets forbilde. Oppgaven vil bli omtalt i et eget
brev. Årets barne- og ungdomskommune ble kåret i 2015. Årets forbilde vil derfor bli kåret i 2016.
Det tildeles 100 000 kroner til arrangement knyttet til Årets forbilde.
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Bufdir skal sørge for at det gjennomføres en ekstern evaluering av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom, jf. tillegg til tildelingsbrev av 1.7. 2014. Det settes av 500 000.
kroner til evalueringen i 2016.
Post 60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres
Bufdir har ansvar for å forvalte tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.
Ordningen er på 28,992 mill. kroner.
Post 61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Bufdir har ansvar for å forvalte Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Posten omfatter
også øremerkede tilskudd til Kirkens Bymisjon (FRI), Blå Kors (Barnas stasjon) og Røde Kors
(ferie for alle). Støtten til Røde Kors (ferie for alle) og Blå Kors (barnas stasjon) er økt med hhv 3
mill. kroner og 2 mill. kroner, samt at tilskuddsordningen mot barnefattigdom styrkes med 10 mill.
Organisasjonen MOT støttes med 2 mill. kroner. Søknader fra disse organisasjonene behandles av
Bufdir. Den totale tildelingen på posten er 163,9 mill. kroner.
Post 62 Utvikling i kommunene
Bufdir har ansvar for å forvalte 77,679 mill. kroner av posten. Det er satt av 23,5 mill. kroner til
tilskuddsordningen Barn av psykisk syke og barn av rusmisbrukere. Til tilskuddsordningen Støtte
til oppfølging og losfunksjoner for ungdom er det satt av 30,959 mill. kroner. Til tilskuddsordningen
Foreldrestøttende tiltak i kommunene er det satt av 16,220 mill. kroner. 7 mill. kroner av tildelingen
på posten skal gå til programmet Nurse Family Partnership, jf. Kap. 840 post 21.
Post 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bufdirs ansvar for å fordele nasjonalt driftstilskudd etter søknad fra Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner (LNU), Ungdom & fritid og unge funksjonshemmede videreføres. Det
er i 2016 satt av 11,32 mill. kroner til driftstilskudd etter søknad. Tilskudd til drift fastsettes
skjønnsmessig ut fra den økonomiske rammen og ut fra hensynet til at disse organisasjonene i størst
mulig grad skal kunne opprettholde eksisterende aktivitetsnivå. Bufdir forvalter også nasjonal
grunnstøtte, etableringstilskudd og uttrappingstilskudd. Midlene skal fordeles av Fordelingsutvalget
i samsvar med gjeldende regelverk for ordningene. Det er i 2016 satt av 106,65 mill. kroner til dette
formålet.
Post 71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21
Bufdir har ansvar for 6,899 mill. kroner på posten. Bufdir skal ha ansvar for prosjekttilskudd til
Ungdom mot vold, Oslo Røde Kors og Barnevakten, på til sammen 1,482 mill. kroner. Av tildelte
midler på posten skal 3 mill. kroner gå til arbeidet med Positive rollemodeller. Prisen til Årets
forbilde på 50 000 kroner, blir også bevilget på denne posten.
Bufdir skal ha et forsvarlig og effektivt tilsyn med de tre godkjente adopsjonsorganisasjonene, dvs.
Inoradopt, Verdens barn og Adopsjonsforum. Departementet har satt av 2,126 mill. kroner til
driftsstøtte til adopsjonsorganisasjonene, og i tillegg 159 000 kroner i samlet støtte til disse til
informasjons- og etterarbeid. Bufdir skal forvalte ordningen. I tillegg er det avsatt 82 000 kroner i
driftsstøtte til den internasjonale ressursorganisasjonen for adopsjon, International Social Service
(ISS).
Post 79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid mv., kan overføres
Bufdir tildeles 7,415 mill. kroner på posten. Bufdir har ansvar for å tildele internasjonalt
driftstilskudd, etter søknad fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Unge
funksjonshemmede og Ungdom & Fritid. Det er i 2016 satt av 3,3 mill. kroner til dette formålet.
Bufdir ble fra og med 2010 tilskuddsforvalter for internasjonal grunnstøtte. Midlene fordeles av
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Fordelingsutvalget i tråd med gjeldende regelverk. Det er i 2016 satt av 3,915 mill. kroner til dette
formålet.
Bufdirs ansvar for utbetaling av norsk medlemskontingent til European Youth Information and
Counselling Agency (ERYICA), videreføres. I denne sammenheng videreføres også ansvaret for å
behandle søknader fra det norske medlemmet i ERYICA om tilskudd til deltakelse på statuttfestede
møter. Bufdir skal forvalte 200 000 kroner til disse formålene. Midlene kan også benyttes til andre
informasjonstiltak på det internasjonale barne- og ungdomsområde.
Kap. 847 EUs ungdomsprogram
Post 01Driftsutgifter, kan overføres
Det er tildelt 8,049 mill. kroner på posten, som dekker lønn og utgifter til varer og tjenester ved det
nasjonale kontoret som forvalter programmet. Midlene må ses i sammenheng med kap. 3847 som
gjelder Europakommisjonens drift av det nasjonale kontoret for gjennomføring av tiltak innen
ungdomspolitisk samarbeid i programmet Erasmus+. I 2016 vil det nasjonale kontoret ha ansvaret
for behandling av de desentraliserte delene av de ungdomspolitiske tiltakene i programmet
Erasmus+, i tillegg til ansvaret for avslutning av programmet Aktiv Ungdom.
Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71
Det tildeles 3 mill. kroner til utvikling og utprøving av et digitalt rapporteringssystem i
kommunestatistikken.
Det tildeles 6 mill. kroner til å styrke tilbudet om psykisk helsehjelp til barn i barnevernet, herunder
opplæringsprogram i barn og unges psykiske helse.
Det tildeles 1,5 mill. kroner til kartlegging/utredning av kompetansebehov i det kommunale
barnevernet, jf. O 4.1.2.
Tildelingen til et tverretatlig team for unge lovbrytere utvides til å gjelde en barnevernfaglig stilling
på Eidsvoll i tillegg til Bergen og økes til 1,6 mill. kroner.
Følgende tildelinger videreføres i 2016:
- 9,3 mill. kroner til barnevernsbarns skolegang
- 4,545 mill. kroner til å styrke utredningskompetansen og vurderingene av
bekymringsmeldinger, i samarbeid med blant annet fylkesmannsembetene.
1 mill. kroner av posten er flyttet til kap. 858, post 01, for å sikre korrekt postbruk av midler til
konsulær virksomhet knyttet til barnevernssaker som gjelder barn og familier som har tilknytning
til flere land.
16,8 mill. kroner av posten er flyttet til kap. 840, Tiltak mot vold og overgrep, post 21 Spesielle
driftsutgifter som følge av ny budsjettstruktur. Flyttingen endrer ikke bruken av midlene.
10,7 mill. kroner av posten er flyttet til kap. 846 Familie- og oppvekst, post 21 Spesielle driftsutgifter
som følge av ny budsjettstruktur. Flyttingen endrer ikke bruken av midlene.
Når overføringer fra 2015 er klare vil departementet komme tilbake til tildelingene for følgende
forsinkede prosjekter:
- Minoritetsbarn i norske fosterhjem
- Tiltak 40 i handlingsplanen En god barndom varer livet ut (Kartlegging av barneverntiltak
i minoritetsfamilier)
Det tildeles til sammen 25,945 mill. kroner på posten.
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Post 61 Utvikling i kommunene
Det tildeles 8,724 mill. kroner til Alarmtelefonen for barn og inntil 170 000 kroner til
Landskonferansen politi- barnevernvakter 2015. På bakgrunn av tidligere praksis, regnes det med
at arrangørene også vil søke midler fra Justis- og beredskapsdepartementet.
22,2 mill. kroner av bevilgningen på posten er flyttet til kap. 846 Familie- og oppveksttiltak, post
62 Utvikling i kommunene som følge av ny budsjettstruktur. Flyttingen endrer ikke bruken av
midlene.
Det tildeles til sammen 8,894 mill. kroner på posten.
Post 65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige
asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning
Tildelingen på posten er 1 578,134 mill. kroner og skal dekke refusjon av kommunale utgifter til
barnevernstiltak til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Dersom utgiftene til bo- og
omsorgstiltak med stønad og oppfølging er høyere enn den kommunale egenandelen, kan inntil 80
prosent av utgiftene bli refundert av staten. Bufetat har ansvaret for å administrere
refusjonsordningen.
Post 71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21
Store deler av bevilgningen på posten går til tilskuddsordninger som Bufdir forvalter: Tilskudd til
organisasjoner i barne- og ungdomsvernet tildeles 13,63 mill. kroner og tilskudd til utviklings- og
samhandlingsprosjekt i barne- og ungdomsvernet mottar totalt 6,3 mill. kroner i 2016. Tilskuddet
til Forandringsfabrikkens arbeid med Barnevernsproffene og Mitt Liv på 2 mill. kroner videreføres
i 2016. Tilskuddene vurderes på bakgrunn av søknad.
Posten er økt med 2,4 mill. kroner for å finansiere den nye tilskuddsordningen for barnevernfaglige
videreutdanninger. Tilskuddordningen skal starte opp høsten 2016. Tilskuddet skal dekke
vikarutgifter, reisekostnader, litteraturkjøp og lignende knyttet til at ansatte i kommunalt barnevern
og statlige, private og ideelle barneverninstitusjoner tar barnevernfaglige videreutdanninger. Hvilke
videreutdanningstilbud det kan søkes om tilskudd til vil variere fra år til år og i 2016 kan det søkes
om tilskudd til Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning.
Det tildeles 2,8 mill. kroner til videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv.
Tildelingen til forsøket med barnevern og psykisk helsevern i Levanger økes med 570 000 kroner,
for å tilføre prosjektet en ambulant samarbeidsmodell. Tildelingen er på 1,57 mill. kroner i 2016.
Det tildeles også 0,2 mill. kroner til prosjektsamarbeidet i Barentsregionen og program for utsatte
barn og unge i Barentsregionen (CYAR).
Det er satt av 3,2 mill. kroner til Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning for kommunalt
ansatte, som avsluttes våren 2016.
Posten er redusert med 4,8 mill. kroner, mot en tilsvarende økning på kap. 840, post 70 for å samle
tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. under én post.
5,6 mill. kroner av bevilgningen på posten er flyttet til kap. 846 Familie- og oppveksttiltak, post 71
Utviklings- og opplysningsarbeid og lignende, som følge av ny budsjettstruktur. Flyttingen endrer
ikke bruken av midlene.
Det tildeles til sammen 30,1 mill. kroner på posten.
Post 72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet
Bevilgningen på posten går til langsiktig utviklingsarbeid for å øke kompetansen og
kunnskapsnivået i barnevernet i Norge.
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Omtrent 48 mill. kroner av bevilgningen på posten dekker videreføringen av tilskuddet til
Atferdssenteret. Tilskuddet forvaltes av Bufdir og andre bevilgende myndigheter, i tråd med
formålet for tilskuddsordningen. Tilskuddsmottaker skal rapportere på oppnådde resultater.
Bevilgningen dekker også tilskuddet til de tre regionale kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU
Nord, RKBU vest og RKBU Midt) og driftstilskudd til Sped- og småbarnsnettverket ved RBUP Øst
og Sør. Bufdir og Helsedirektoratet forvalter midlene til de fire fagmiljøene på vegne av de to
departementene.
Det skal settes av 4 mill. kroner for å dekke utgiftene til en videreutdanning i barnevernledelse, som
starter i 2016.
Posten er økt med 1 mill. kroner til Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning for både tilsatte
i kommunalt barnevern og i barneverninstitusjoner. RKBU Nord vil få et koordineringsansvar for
videreutdanningen, som starter høsten 2016.
Posten er økt med 2 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon på kap. 855, post 21. Midlene skal
gå til forskningsoppdrag som er overført fra Bufdir til RKBU-ene og RBUP.
Det tildeles til sammen 71,8 mill. kroner på posten.
Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60
Posten omfatter i hovedsak lønnsutgifter til ansatte i det statlige barnevernet, medregnet ansatte i
regionskontor, institusjoner og fosterhjemtjenester mv. Andre vesentlige utgifter er leie og drift av
barneverninstitusjoner, utgifter til opplæring samt kjøp av varer og tjenester. Posten dekker også i
en viss grad lønnsutgifter til ansatte i Bufetat senter for administrasjon og utvikling og ansatte i
Bufdir.
I 2016 iverksetter BLD et forsøk med økt kommunalt ansvar for barnevernet i et lite utvalg
kommuner. Bufetat skal fremdeles ha ansvar for å tilby institusjonsplasser og beredskapshjem, men
kommunene som deltar i forsøket, skal i større grad velge og finansiere tiltak for det enkelte barn.
Med økt finansieringsansvar vil kommunene få sterkere insentiver til å vurdere alternative tiltak.
Posten er redusert med 99,4 mill. kroner fordi Bufetat trolig vil oppleve en noe redusert etterspørsel
etter statlige tiltak fra kommunene som deltar i forsøket. Bevilgningsreduksjonen er korrigert for
Bufetats behov for juridisk bistand, datakostnader, utredningsbehov osv. i forbindelse med forsøket.
Uttrekket i forbindelse med forsøket vil justeres i Revidert nasjonalbudsjett 2016.
Posten er økt med 5 mill. kroner til rekruttering av fosterhjem, mot en tilsvarende reduksjon på kap.
858, post 01. Dette for å sikre korrekt postbruk. Posten ble gjennom budsjettbehandlingen i
Stortinget økt med ytterligere 5 mill. kroner til dette formålet.
Det tildeles 4 267,4 mill. kroner på posten.
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Posten dekker utgifter til forskning og utviklingstiltak for å styrke kvaliteten i barnevernets arbeid.
Posten reduseres med 2 mill. kroner, mot en tilsvarende økning på kap. 854, post 72 for å sikre
korrekt postbruk. Midlene skal nyttes til forskningsoppdrag til de regionale kunnskapssentrene for
barn og unge (RKBU) og Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
Det tildeles 20,7 mill. kroner på posten.
Post 22 Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 01
Posten dekker kjøp av private barneverntiltak, og sees i sammenheng med 01-posten.
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I tråd med utviklingen de seneste år er det ventet at aktivitetsveksten i det statlige barnevernet vil
holde fram. Økningen i aktivitet er særlig knyttet til kjøp av private fosterhjem. Posten økes derfor
med 87 mill. kroner.
Posten økes med 21,6 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon på kap. 855, post 01, for å sikre
korrekt postbruk. Midlene skal gå til kjøp av plasser ved tre navngitte ideelle senter for foreldre og
barn: Aglo barne- og familiesenter på Stjørdal, "VILDE" i Horten og "Solstrand" i Haugesund.
Det tildeles 1 917,7 mill. kroner på posten.
Post 60 Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak, kan nyttes under post 01
Posten dekker overføringer til kommunene for refusjoner av utgifter som overstiger satsen for
kommunale egenandeler til forsterkning av fosterhjem og nærmiljøbaserte tiltak.
Det tildeles 204,1 mill. kroner på posten.
Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere
Post 01 Driftsutgifter
Bufetat har et lovfestet ansvar for å gi barn under 15 år som har kommet til landet og søkt asyl uten
foreldre eller andre med foreldreansvar, tilbud om opphold på et omsorgssenter for enslige
mindreårige asylsøkere. Midlene på posten skal gå til drift av statlige omsorgssentre, kjøp av plasser
i private omsorgssentre og til Bufetats forvaltningsoppgaver knyttet til omsorgssentrene og barna i
sentrene. Forvaltningsoppgavene inkluderer godkjenning av private sentre, opplæring og
oppfølging av disse, kontroll av statlige og private sentre, arbeid med anskaffelser, administrasjon
og bosetting av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.
Det tildeles 1 391,8 mill. kroner på posten. Bevilgningen for 2016 skal dekke drift av 740 plasser.
Kap. 858 Barne-, ungdoms- familiedirektoratet
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855, post 01
Posten økes med 1 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon på kap. 854, post 21, for å bygge opp
kompetanse til å gi informasjon til utenlandske myndigheter og til kommuner i saker som gjelder
barn og familier med tilknytning til flere land. 2 mill. kroner er videre satt av til å implementere en
eventuell beslutning om sentralmyndighet i forbindelse med ratifisering av Haag-konvensjonen
1996. Beslutning om hvor sentralmyndigheten skal ligge vil etter planen tas i løpet av første halvår
2016. Midlene til sentralmyndighetene holdes foreløpig tilbake og departementet vil komme tilbake
til dette i et tillegg til tildelingsbrev.
4,3 mill. kroner er flyttet til posten fra IMDi. Midlene skal dekke direktoratets drift av
Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og utgifter til hjemreise til Norge ved
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige inngrep i unges frihet.
Bufdir har fra 2016 ansvar for å oppdatere Den europeiske kunnskapsdatabasen (EKCYP) og
tilrettelegge for deltakelse i det europeiske forskernettverket (PEYR). Bufdir tildeles
150 000 kroner til dette arbeidet.
Det tildeles 240 000 kroner til å administrere ny tilskuddsordning til barnevernfaglige
videreutdanninger.
Posten er økt med 7 mill. kroner til den økte arbeidsbelastningen i Bufdir som følge av den anslåtte
økningen i antall enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år. Midlene skal gå til
Bufdirs oppgaver knyttet til omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere. Oppgavene
inkluderer arbeid med rammeavtaler, oppfølging og styring. Denne økningen er knyttet til den

19

Tildelingsbrev 2016

ekstraordinære flyktningsituasjonen og er ikke å betrakte som en varig økning av Bufdirs
driftsbudsjett.
Posten er redusert med 1 mill. kroner, mot en tilsvarende økning på KMDs kap. 525, post 01, fordi
arbeidet med saker etter ekteskapsloven § 18 a om anerkjennelse av utenlandske ekteskap og § 16
om etterfølgende godkjenning av ugyldige (norske) ekteskap, overføres fra Bufdir til enkelte
fylkesmannsembeter.
For å sikre korrekt postbruk av midlene til kjøp av plasser i fem ideelle sentre for foreldre og barn
flyttes 21,6 mill. kroner fra posten til kap. 855, post 22 og 14,4 mill. kroner til kap. 572, post 60.
Til sammen 10 mill. kroner flyttes fra posten til kap. 841, post 70, kap. 846, post 62 og kap. 855,
post 01, for å sikre korrekt postbruk av midler til samlivskurs, foreldreveiledning og andre
foreldrestøttende tiltak samt rekruttering av fosterhjem.
Bufdir drifter fylkesnemndenes IKT-systemer. For å sikre korrekt postbruk er 1,9 mill. kroner flyttet
fra posten til kap. 853, post 01. Midlene skal gå til drift av fylkesnemndenes IKT-systemer.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet viser til at oppgaver etter ekteskapsloven §§ 16
og 18 a, samt brudvigjingslova § 11 er besluttet overført til Fylkesmannen i Oslo og Akershus
(FMOA) f.o.m. januar 2016, med Bufdir som klagemyndighet. Bufdir bes på denne bakgrunn
gjennomføre et kompetansehevingsopplegg for FMOA for å forberede og gjøre embetet best mulig
i stand til å ta over de aktuelle oppgavene.
Det skal fortsatt benyttes midler til oppbygging av kompetansen i Bufdir om diskrimineringsgrunnlaget etnisk opprinnelse og livssyn.
Det tildeles til sammen 252,1 mill. kroner på posten.
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Det tildeles til sammen 14 mill. kroner på posten. Posten er økt med 0,6 mill. kroner for å dekke
vedlikehold og utvikling av saksbehandlingssystemet SEP-SKIL
Kap. 871 Likestilling og ikke-diskriminering
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Bufdir forvalter 3,546 mill. kroner av midlene på posten. 0,5 mill. kroner er knyttet til utvikling av
indikatorer for alle diskrimineringsgrunnlagene. 0,946 mill. kroner gjelder årlig, avtalefestet beløp
knyttet til rammeavtalen om koordinering av likestillingsrelatert statistikk med SSB. 1 mill. kroner
skal gå til pilotsertifisering av virksomheter som møter en likestillings- og mangfoldsstandard,
tiltaket administreres av Vest-Agder Fylkeskommune og inngår i likestillingsmeldingen. Bufdir
utbetaler midler og følger opp prosjektet.
1,1 mill. kroner av tildelingen skal gå til innsats mot hatefulle ytringer.

Post 70 Likestilling mellom kjønn mv.
Bufdir forvalter 12,05 mill. kroner av midlene på posten. Bufdir skal forvalte tilskuddsordning til
familie- og likestillingspolitiske organisasjoner. Det er avsatt 5,41 mill. kroner til
tilskuddsordningen. Midlene lyses ut og fordeles etter retningslinjer for tilskuddsordningen, jf.
rundskriv 03/2016 om regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og
likestillingsområde. Mannsperspektivet skal ivaretas. Bufdir skal ha ansvar for å forvalte
driftstilskudd til Reform – ressurssenter for menn og tilskudd til prosjekt i regi av Kilden og Norsk
Kvinners Sanitetsforening. Tilskudd skal vurderes på bakgrunn av søknad fra de nevnte
tilskuddsmottakere. Videre skal Bufdir ha ansvar for prosjekttilskudd til Senter for likestilling ved
Universitetet i Agder. Tilskuddet skal vurderes på bakgrunn av søknad. Bufdir skal tildele 2 mill.
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kroner i tilskudd til
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Post 72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Posten er på 10, 967 mill. kroner. Bufdir skal forvalte tilskuddsordningen på lhbt-området, jf. omtale
i Prop 1 S (2015-2016). Det vises til Rundskriv 14/2016 - Regelverk for tilskudd til aktiviteter og
drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner (LHBT).
Når det gjelder aktivitetsstøtten skal aktiviteter og tiltak som kan bedre forholdene for lhbt-personer
med innvandrerbakgrunn, og/eller er relatert til arbeidsliv, kultur og idrett samt aktiviteter til støtte
for personer med ulike typer kjønnsidentitetstematikk prioriteres.
Post 73 Likestillingssentre
Posten er på 8 mill. kroner Bufdir har ansvar for å utbetale tilskudd til delfinansiering/
grunnbevilgning av virksomheten ved Likestillingssenteret, som blir driftet av stiftelsen
Kvinneuniversitetet i Hamar, og av virksomheten ved KUN – senter for kunnskap og likestilling
som blir driftet av stiftelsen Kvinneuniversitetet i Nord.
Kap. 872 Nedsatt funksjonsevne
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71
Bufdir forvalter 12 mill. kroner av midlene på posten. Midlene skal benyttes til målrettede
informasjons-, forskings- og utviklingstiltak/prosjekter som skal bidra til å bedre situasjonen for
personer med nedsatt funksjonsevne.
5 mill. kroner av posten er knyttet til UnIKT, herunder tilskudd til FoU-prosjekter, utgifter knyttet
til drift av Brukerforum og eventuelle anskaffelser. Tilskuddsmidlene er knyttet til
tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og
informasjon om universell utforming, jf. omtale under kap 872, post 71, samt gjensidig
stikkordsfullmakt mellom postene.
Post 70 Funksjonshemmedes organisasjoner
Posten er på 183,745 mill. kroner. I 2014 trådte fire nye regelverk for tilskuddsordningen i kraft.
Bevilgningen kan nyttes til: tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, tilskudd til sommerleir
for barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov i regi av
funksjonshemmedes organisasjoner, tilskudd til ferie- og velferdstilbud for personer med nedsatt
funksjonsevne, og tilskudd til utvikling av likepersonarbeid i regi av funksjonshemmedes
organisasjoner. For ytterligere beskrivelse av tilskuddsordningen henvises det til omtale i Prop 1 S
(2013-2014) og Prop. 119 S (2014-2015).

Post 71 Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21
Bufdirs andel av posten er på 10 mill. kroner. Bufdir skal forvalte en tilskuddordning for
kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell
utforming. De tildelte midlene omfatter ovennevnte tilskuddsordning, hvorav noe av midlene er
knyttet til UnIKT, jf. også omtale under kap 872, post 21. Midlene skal også brukes til blant annet
informasjonsnettsted og nyhetsbrev, regionalt transportnettverk og til indikatorer og datafangst.
Arbeidet med indikatorer følger mandatet som er utarbeidet for denne oppgaven.
Tiltak i Handlingsplan for universell utforming vil være under utvikling i 2016. Bufdir vil kunne få
oppgaver knyttet til koordineringsansvar og utvikling og gjennomføring av tiltak utover de som er
nevnt over.
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Post 72 Funksjonshemmedes sine levekår og livskvalitet
Posten er på 15,002 mill. kroner Bufdir skal forvalte tilskuddsordning for å bedre levekårene og
livskvaliteten for personer med nedsatt funksjonsevne, jf. omtale i Prop 1 S (2015-2016) og
rundskriv 07/2016.

Inntekter:
Kap. 3842 Familievern
Post 01 Diverse inntekter

Det er bevilget 677 000 kroner i 2016. Inntektene er diverse kursinntekter mv.
Kap. 3847 EUs ungdomsprogram
Post 01 Tilskudd fra Europakommisjonen

Det er bevilget 2,3 mill. kroner på posten. Posten gjelder tilskudd fra Europakommisjonen til drift
av det nasjonale kontoret for gjennomføring av tiltak innen ungdomspolitisk samarbeid i
programmet Erasmus+. Bufdir skal utarbeide en arbeidsplan for det nasjonale kontoret som skal
godkjennes av departementet og Europakommisjonen.
Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post 01 Diverse inntekter
Hoveddelen av inntektene er et resultat av at kommunene skal dekke ekstrautgifter som gjelder den
enkelte beboer ved plassering i statlige tiltak, når utgiftene ikke er knyttet til tiltak som er en del av
institusjonstilbudet. I tillegg blir tilfeldige inntekter regnskapsført på posten.
Det tildeles 14,7 mill. kroner på posten.
Post 02 Barnetrygd
På posten er det budsjettert med barnetrygd for barn under omsorg av barnevernet. Utgifter
motsvarende refusjonene regnskapsføres på kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet.
Det tildeles 4 mill. kroner på posten.
Post 60 Kommunale egenandeler
På posten er det budsjettert med kommunale egenandeler i forbindelse med opphold i
barneverninstitusjoner, fosterhjem eller ved tiltak i hjemmet.
Stortinget har i forbindelse med behandlingen av Prop. 106 L (2012-2013) vedtatt en gradvis økning
av kommunenes egenbetaling ved bruk av institusjonsplasser. I 2015 økes kommunenes egenandel
fra inntil 56 000 kroner per barn per måned til inntil 66 900 kroner, for opphold i institusjon og
senter for foreldre og barn. For andre tiltak blir egenandelen prisjustert fra inntil 30 600 kroner per
barn per måned til inntil 31 500 kroner.
Utviklingen innen de ulike tiltakene tilsier en økning i inntektene fra de kommunale egenandelene.
Bevilgningen økes med 140 mill. kroner, 7 mill. kroner ut fra utviklingen i bruken av de ulike
statlige tiltakene og 133 mill. kroner ut fra at kommunene i forsøket med økt kommunal ansvar for
barnevernet vil betale mer for tiltak fra det statlige barnevernet. Tildeling knyttet til forsøket vil
justeres i revidert nasjonalbudsjett 2016.
Det tildeles 1 496,7 mill. kroner på posten.
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Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Post 01 Diverse inntekter
Inntektene knytter seg til ulike prosjekter, som egenandeler i forbindelse med deltakelse i Hva med
oss? og inntekter i forbindelse med andre samlivstiltak.
Det tildeles 446 000 kroner på posten.

4.2. Fullmakter
De overordnede prinsippene for etatsstyring framgår av Instruks om økonomi- og
virksomhetsstyringen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Retningslinjer for
styringsdialog med underliggende virksomheter på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets område, og Instruks for økonomi- og virksomhetsstyringen i Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.
A. Budsjettfullmakter som må delegeres hvert år, og som med dette delegeres
- Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (post 01) jf. Bevilgningsreglementet § 3.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 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
Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 gis departementene fullmakt til å samtykke
i at det inngås leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret på følgende vilkår:
- Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde den ordinære driften av
virksomheten.
- Utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå
på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden.
- For alle avtaler utover ett år, må behovet for oppsigelsesklausuler nøye vurderes. Hensynet
til den framtidige handlefriheten skal veie tungt ved vurderingen.
Bufdir gis på ovennevnte betingelser fullmakt for 2015 til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av
tjenester utover budsjettåret.
B. Budsjettfullmakter som er delegert Finansdepartementet og som Bufdir må søke Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt
tilfelle
- Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste, jf. Bevilgningsreglementet § 5.3
- Overskridelse mot innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår, jf.
Bevilgningsreglementet § 11.
- Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf.
Bevilgningsreglementet § 11.
- Omdisponere fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger, jf.
Bevilgningsreglementet § 11
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5. Administrative forhold
5.1. Regjeringens fellesføringer
Som et ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest ønsker regjeringen å styrke kontakten
mellom brukerne og forvaltningen.
I 2016 skal Bufdir kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten. Bufdir står fritt til selv å velge
metode for kartleggingen. Virksomheter som allerede har etablert gode systemer for
brukerundersøkelser og brukerdialog skal vurdere behovet for å forbedre eksisterende initiativer
eller å iverksette nye.
På bakgrunn av kartleggingen skal Bufdir vurdere og eventuelt ta initiativ til tiltak som kan forbedre
tjenestene.
I årsrapporten for 2016 skal Bufdir omtale resultatet av kartleggingen og eventuelt beskrive hvilke
tiltak som planlegges eller allerede er iverksatt.

5.2. Sikkerhet og beredskap
Det vises til departementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring, fastsatt 30. juni 2014.
Virksomhetene under BLD skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
minimum annen hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige
kriseøvelser.
Departementet ber Bufdir om i årsrapporten for 2016 å orientere om når krise- og
beredskapsplanene sist ble oppdatert, og dersom dette skjedde i 2016 bes det om at de reviderte
planene legges ved årsrapporten.
Departementet ber Bufdir til første tertialrapport utarbeide en risikovurdering knyttet til den økte
ankomsten av enslige mindreårige asylsøkere. Det bes om at Bufdir i sin tilbakemelding til
departementet beskriver mulige risikoreduserende tiltak, anslår kostnadene ved disse og gir en
vurdering av tiltakenes antatte effekt på risikobildet.

5.3. Informasjonssikkerhet
Det vises til Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen (www.regjeringen.no).
Det er fem tiltaksområder i handlingsplanen som vurderes å ha lik viktighet: 1) styring og kontroll,
2) sikkerhet i digitale tjenester, 3) digital beredskap, 4) sikkerhet i nasjonale felleskomponenter, og
5) kunnskap, kompetanse og kultur.
Den enkelte virksomhet i statsforvaltningen kan prioritere mellom de fem tiltaksområdene ut fra
virksomhetens egenart og egne utfordringer, i tråd med nærhetsprinsippet. Virksomhetene skal
velge tiltak som vil være effektive for egen organisasjon.
Bufdir skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med handlingsplanen.
Departementet ber om at det rapporteres om hvilke tiltaksområder Bufdir har gjennomført eller
planer om å gjennomføre, i årsrapporten for budsjettåret 2016, jf. kap. 6.3.

5.4. Andre føringer og oppgaver


Bufdir skal i samarbeid med AVdir, Helsedirektoratet, Husbanken, IMDi og
Kriminalomsorgsdirektoratet gjennomføre den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid
Bolig for velferd (2014-2020), jf. Prop. 1 S (2015-2016). Utover oppfølging av felles
målsettinger for strategiperioden, vil utvikling og lansering av digital boligsosial veiviser
være prioritert i 2016. I status- og avviksrapporten for arbeidet med Bolig for velferd, som
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skal leveres 1. april 2016, skal direktoratene konkretisere utfordringer i arbeidet med å
gjennomføre strategien og skissere tiltak for å løse disse.


Bufdir skal også i 2016 ha ansvar for flere oppgaver for departementet på det nordiske og
internasjonale området.



En ny bestemmelse om at det kan gjøres unntak fra kravene i forskrift om krav til kvalitet
og internkontroll i barnevernsinstitusjoner i ekstraordinære situasjoner trådte i kraft
7. desember 2015. Bufdir har fått delegert myndighet til å avgjøre søknader om å gjøre
unntak fra kravene i kvalitetsforskriften. BLD legger til grunn at den nye
forskriftshjemmelen vil bidra til bedre kapasitetsutnyttelse og sikre tilgjengelige plasser i
en ekstraordinær situasjon. Bufetat må i kontraktsforvaltningen overfor institusjonene følge
opp vedtatte unntak fra kvalitetskravene.



Bufdir skal delta i Samordningsrådet for KOSTRA med fast representat fra og med 2016.
SSB er sekretariat for rådet, og BLD vil be SSB sørge for at Bufdir blir invitert til de
årlige møtene som pleier å være i september.

5.5. Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen
I de tilfeller hvor Riksrevisjonen har tatt opp konkrete forhold, skal Bufdir 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. Bufdir skal
oversende departementet kopi av svarbrev til Riksrevisjonen når korrespondansen går direkte
mellom Riksrevisjonen og etaten.

6. Rapportering og resultatoppfølging
BLD ønsker i større grad å få Bufdirs faglige vurdering av egen innsats og effekten av gjennomførte
tiltak.

6.1. Virksomhets- og regnskapsrapportering
Departementet vil innhente opplysninger om regnskapsutviklingen i løpet av året og komme tilbake
med nærmere angivelse av tidsfrister for denne rapporteringen. 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 Bufdir på departementets forespørsel kunne gi rask
dokumentasjon på regnskaps- og resultatutviklingen.
Årsrapport og regnskap for budsjettåret 2016 skal sendes departementet både på papir og
elektronisk innen 1. mars 2016. Årsrapporten skal gi en kvalitativ beskrivelse og vurdering av mål
og resultatoppnåelsen. Rapporten skal også redegjøre for effekten av de tiltak Bufdir har
gjennomført. For øvrig vises til Instruks for økonomi- og virksomhetsstyringen i Bufdir, revidert
per 30. juni 2014 og nye krav til årsrapport og årsregnskap i Bestemmelsene.
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.
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6.2. Rapportering på tverrgående områder
Bufdir bes om å redegjøre i årsrapporten for egen innsats og oppnådde resultater på følgende:
a) Utvikling av rollene som etatsstyrer og fagdirektorat og skillet mellom dem
b) Strategiarbeid i organisasjonen
c) Kunnskaps- og statistikkutvikling innen hvert av direktoratets fagområder
d) Kunnskaps- og kompetanseformidling innen hvert av direktoratets fagområder
e) Kompetansehevingstiltak innen hvert av direktoratets fagområder
f) Samarbeid med kommunene og andre sektorer innen hvert av direktoratets
fagområder
g) Samarbeid mellom tjenester innen hvert av direktoratets fagområder
h) Brukermedvirkning og eventuelt resultat av gjennomførte brukerundersøkelser, jf.
kap. 5.1.
i) Digitalisering/IKT
j) Tidstyver
k) Bruk av tolk

6.3. Andre rapporteringskrav
Tema

FoU og evalueringer

Oppdrag
Departementet ber om:
 En oversikt over pågående og planlagte
evalueringer, FOU-prosjekter, veiledere og andre
relevante rapporter.
 Et kort sammendrag av ferdigstilte rapporter og en
nærmere redegjørelse for resultater, anbefalinger og
vurderinger fra ferdigstilte evalueringer innen 10
virkedager før offentliggjøring.

Rapportering
15.februar
2016
Løpende

Dette gjelder både egeninitierte aktiviteter og oppdrag
som er gitt fra BLD.
Generell omtale av arbeidet med FoU og evalueringer.

Tilskuddsordninger

Bufdir skal:
 Løpende vurdere hvorvidt tilskuddsordninger
direktoratet har ansvar for treffer målgruppene,
behovet for evalueringer og eventuelle
sammenslåinger av ordninger.
 Rapportere nøkkeltall, prioriteringer, utfordringer
med ordningen eller regelverk så snart det
foreligger.
 Orientere departementet i forkant av samtlige
kunngjøringer om tildelinger av tilskudd. Det skal
gå minimum fem virkedager mellom orientering til
departementet om tildeling av midler og
offentliggjøring.
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Risikovurderinger

Redegjøre for Bufdirs risikovurderinger knyttet til
måloppnåelse, jf. kap. 5.2.

1. tertialrapport

Personalforvaltning

Redegjøre kort for oppfølging av IA-avtalen.

Årsrapport

Aktivitets- og
redegjørelsesplikter

Oppfølging av likestillingsloven, diskrimineringsloven
og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Veileder
fra FAD (nå KMD) skal følges.

Årsrapport

Sosiale hensyn i
offentlige anskaffelser

Oppgi hvorvidt det er stilt krav om sosiale hensyn i
anskaffelser som er gjennomført.

Årsrapport

Miljøkrav i anskaffelser

Kort orientering om status for bruk av miljøkrav og
innføring og oppfølging av miljøledelse.

Årsrapport

Sikkerhet og beredskap

Se kap. 5.2.

Årsrapport

Alvorlige uønskede
hendelser/avvik

Beskrivelse og vurdering av Bufetats system for
håndtering av alvorlige uønskede hendelser/avvik.
Beskrivelse og vurdering av Bufetats varslingsrutiner.

Årsrapport

Informasjonssikkerhet

Rapportering om hvilke tiltaksområder Bufdir har
gjennomført eller planer om å gjennomføre, jf. kap. 5.3.

Årsrapport

Fylkesmannen
Bufdir skal gi innspill til styringsdokumentene til fylkesmennene og gjennomføre fagsamlinger.
Når KMDs nye styringsmodell til fylkesmennene er klar, vil departementet komme tilbake til
direktoratets deltakelse i styringsprosessene og til eventuelle rapporteringkrav.

7. Vedlegg
7.1. Rapporteringsvedlegg
Det er vedlagt en oversikt over rapporteringskrav, inkludert styringsparametere og oppdrag.

7.2. Forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for
barnevernet.
Det er vedlagt føringer for forsøket med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for
barnevernet.

7.3. Styringskalender
Rapportering

Frist til BLD

Årsrapport og regnskap for 2015

01.03.2016

Tertialrapport 1. tertial 2016:

01.06.2016

Tertialrapport 2. tertial 2016:

01.10.2016

Årsrapport og regnskap for 2016

01.03.2017
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Styringsdialogmøter
Møte
1. etatsstyringsmøte

Dato
01.04.2016, kl. 12:30-14:30

Hovedtema
Årsrapporten

2. etatsstyringsmøte

23.06.2016, kl. 09:00-11:00

Rapport for 1. tertial

3. etatsstyringsmøte

24.10.2016, kl. 12:00-14:00

Rapport for 2. tertial

Fagmøter
I tillegg til de ordinære etatsstyringsmøtene er det behov for kontakt mellom BLD og Bufdir om
faglige spørsmål. Denne kontakten ivaretas både gjennom fagmøter og ordinære møter knyttet til
direktoratets oppdrag for inneværende år. Det skal ikke gis styringssignaler i disse møtene. Hvis
noe av det som tas opp er av styringskarakter, skal dette sendes i egne tillegg til tildelingsbrev.
Fagmøtene skal alltid ha egen dagsorden, og det skal alltid skrives referat.

7.4. Andre frister
Rapportering

Frist

RNB 2016

10.02.2016

Resultatrapport til Prop. 1 S (2016-2017)

10.03.2016

Fullstendig tekstutkast til Prop. 1 S (2016-2017)

12.05.2016

Rammefordeling 2017 (augustkonferansen)

12.05.2016

Statusrapport for 2016 og 2017;
kap. 840, 842, 846, 854, 871.21 og 872.212

01.06.2016

Nysaldering 2016
Konsekvensjustering/satsingsforslag 2018
(marskonferansen)

10.09.2016
10.11.2016

2

BLD ønsker en samlet oversikt over enkeltprosjekter på disse kapitlene. Oversikten skal inneholde en
statusrapport for eksisterende prosjekter, inkludert prognose for 2017. Videre ønsker departementet innspill til
nye prosjekter på kapitlene. Departementet vil kalle inn til et eget møte om rapporten.
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