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1. Innledning – bevilgninger og mål for Bufdir
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet
for 20171. Tildelingsbrevet 2017 inneholder utgifts- og inntektsbevilgninger, angir mål for
budsjettåret, prioriteringer, oppdrag og resultatkrav.
Bufdir skal følge opp departementets krav og føringer, og velge tiltak og etablere nødvendig
samarbeid med andre for god mål- og resultatoppnåelse.
Departementet legger til grunn at den løpende virksomheten videreføres. Direktoratet skal
jobbe videre med oppdrag fra tidligere år som ikke er avsluttet eller fullført, med mindre
annet er avtalt med departementet. Hvis direktoratet vurderer å avslutte eller nedprioritere
oppdrag fra BLD, skal departementet kontaktes i forkant.

2. Overordnede prioriterte områder i 2017
Direktoratet skal jobbe for å få til bedre samarbeidsprosesser mellom tjenester. Bufdir
forventes å samordne seg og sine aktiviteter med andre direktorater der målgruppen er den
samme.
Samarbeid mellom barnevern og psykisk helse er særlig viktig i 2017. Direktoratet skal sørge
for at mangler ved Bufetats tjenesteapparat som er påpekt i fylkesmennene i Hordaland,
Rogaland og Troms sin tilsynsrapport "Dei forsto meg ikkje" blir møtt med relevante tiltak.
Barnevernet og familievernet skal gi barn mulighet til medvirkning i alle forhold som
vedrører dem. Barn skal informeres, gis mulighet til å uttale seg, og barns ønsker skal tas
hensyn til i avgjørelser som direkte eller indirekte gjelder dem i kontakt med barnevern og
familievern. Bufdir skal samarbeide med BLD om å utvikle en nasjonal strategi for
foreldrestøttende arbeid.
For å heve kvaliteten i de kommunale barneverntjenestene får direktoratet et særlig ansvar for
gjennomføringen av en kompetansesatsing i kommunalt barnevern. Bufdir skal bidra i
arbeidet med å heve kvaliteten på fosterhjemsomsorgen og følge opp tiltak i
fosterhjemsmeldingen. Arbeidet med akuttberedskap i kommunene skal prioriteres. Bufdir
skal fortsette arbeidet med barnevernets bruk av familieråd og plassering i slekt og nettverk.
For å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i familievernet skal Bufdir videreutvikle
kompetansemodell mot vold, regionale ressurskontor og samordne virkemidler og tiltak.
Prioriterte områder i familievernet er vold, høykonflikt, samtaler med barn og forebyggende
arbeid rettet mot kommunene. Arbeid med å øke andelen barn som høres i mekling skal
prioriteres. Oppfølging av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep vil innebære oppgaver
for direktoratet. Koordinering av arbeidet med Barn som lever i fattigdom er videre en
prioritert oppgave i 2017, særlig fagstøtte og innsats rettet mot kommunene. Bufdirs rolle som
fagdirektorat for generell barne- og ungdomspolitikk skal videreutvikles. Bufdir skal også
arbeide for å utvide samarbeidet med frivillig sektor.
Bufdir skal fortsette å bygge seg opp som et direktorat for fagområdene likestilling og ikkediskriminering og arbeide med å styrke sin legitimitet utad som fagorgan for likestilling og
ikke-diskriminering.
Regjeringens arbeid for effektivisering og fjerning av tidstyver må prioritereres i 2017.
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Prop. 1 S (2016–2017) for BLD, jf. Innst. 14 S, 15 S og 16 S (2016-2017).
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3. Mål- og resultatkrav 2017
Følgende mål fra Prop. 1 S (2016-2017) gjelder for Bufdir i 2017:
Mål 2. Trygge rammer for familiene
Delmål 2.2. Trygge familierelasjoner, likestilte foreldre og godt foreldresamarbeid til beste
for barna
Delmål 2.3. Effektive virkemidler i arbeidet mot vold og seksuelle overgrep
Mål 3. Et samfunn med like muligheter og uten diskriminering
Delmål 3.1. Et mer likestilt samfunn med like rettigheter
Mål 4. Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom
Delmål 4.1. Like muligheter til deltakelse for alle barn og ungdom
Delmål 4.2. Redusere konsekvenser av fattigdom for barn og ungdom
Mål 5. Utsatte barn og ungdom gis omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter
Delmål 5.1. Tiltak og tjenester av riktig kvalitet til rett tid
Delmål 5.2. Helhetlige og samordnede tilbud og tjenester
Delmål 5.3. Rettssikkerhet for barn, ungdom og familiene deres
Departementet legger til grunn at de mål, styringsparametere og oppgaver som presenteres i
tildelingsbrevet ikke er uttømmende for hva Bufdir skal arbeide med i 2017. Direktoratet må
være forberedt på at det vil komme tillegg til tildelingsbrev med oppdrag i løpet av året.

Mål 2: Trygge rammer for familiene
Delmål 2.2. Trygge familierelasjoner, likestilte foreldre og godt
foreldresamarbeid til beste for barna
Familieverntjenesten styrkes i 2017 for å øke kapasiteten og gjennomføre flere
barnesamtaler. Direktoratet må påse at familievernet styrker det forebyggende arbeidet
og legge til rette for systematisk samhandling mellom familievernet og kommunale og
regionale tjenester på barne-, ungdoms- og familieområdet.
Sentrale prioriteringer for familievernet i 2017 er at:


flere barn skal høres under mekling.



tilbudet til familier som opplever høy konflikt etter brudd skal styrkes.



tilbudet til familier som lever med vold skal styrkes.



familievernets forebyggende virksomhet og samarbeid med kommunale tjenester
skal videreutvikles



barnevernet skal bistås med å ivareta foreldre som mister omsorgen for barn.
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Styringsparameter (S)

Resultatkrav (R)

Rapportering

S 2.2.1 Andel barn som får tilbud om å
bli hørt i mekling

R 2.2.1 Alle barn over 7 år2 får et
aktivt tilbud om å bli hørt i mekling.

Tertial- og
årsrapport

S 2.2.2 Andel barn som høres i mekling

R 2.2.2 Minimum 25 % av barn over 7
år høres i forbindelse med mekling.

Tertial- og
årsrapport

S 2.2.3 Andel avtaleinngåelser i saker
der foreldrene vurderer å reise sak for
retten

R 2.2.3 35% avtaler i saker der
foreldrene vurderer å reise sak for
retten.

Tertial- og
årsrapport

S 2.2.4 Avdekking og oppfølging av
vold i familievernets saker

R 2.2.4 Økt antall saker i familievernet
hvor vold avdekkes som en del av
problembildet og som følges opp i
2017.

Tertial- og
årsrapport

S 2.2.5 Tilgjengelige og virkningsfulle
tiltak som gir bedre hjelp og støtte til
foreldre.

R 2.2.5 Økt bruk av foreldrestøttende
tiltak fra 2016-nivå.

Tertial- og
årsrapport

OPPDRAG (O)

Rapportering

O 2.2.1 Øke kompetansen i familievernets arbeid mot vold,
herunder implementere rutiner, jf. kompetansemodellen mot vold.

Kvalitativ rapportering i
årsrapport og 2.
tertialrapport.

O 2.2.2 Videreutvikle og styrke samarbeidet mellom familievernet
og ATV.

Kvalitativ rapportering i 2.
tertialrapport og årsrapport.

Delmål 2.3. Effektive virkemidler i arbeidet mot vold og seksuelle overgrep
Arbeidet mot vold og seksuelle overgrep skal styrkes i 2017. 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 for
perioden 2017-2021, som skal forebygge og redusere vold i nære relasjoner og bedre ivareta
barn utsatt for vold og overgrep.
Bufdir må påregne at de vil få oppgaver knyttet til Handlingsplan mot negativ sosial kontroll,
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, som vil legges frem i 2017.

2

Barneloven gir barn rett til å medvirke til beslutninger som gjelder dem. Barn som er fylt 7 år, og yngre barn
som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal etter barneloven få informasjon og anledning til å si sin
mening før det blir tatt avgjørelser om bl.a. hvor barnet skal bo fast og samvær. Barn har denne retten uavhengig
av resultatkravene her. 7-årsgrensen i resultatkravene er bare knyttet til den praktiske målingen av andelen barn
som høres.
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Styringsparameter (S)

Resultatkrav (R)

S 2.3.1 Utvikling av
krisesentertilbudet, jf.
evaluering fra 2015

R 2.3.1a Følge opp evalueringen av
krisesentertilbudet fra 2015, blant annet faglig
veileder til krisesenterloven og videreutvikling av
tilbudet til utsatte grupper
R 2.3.1b Utarbeide plan for å øke bruk
foreldrestøttende tiltak ved krisesentrene.

Rapportering

Årsrapport

S 2.3.2. Kunnskap og
bevissthet i befolkningen om
R 2.3.2 Formidle kunnskap om vold og overgrep
vold og overgrep, jf.
til befolkningen.
Opptrappingsplanen mot vold
og overgrep

Årsrapport

Oppdrag (O)

Rapportering

O 2.3.1 Bidra i arbeidet med å følge opp Opptrappingsplanen mot vold og
overgrep 2017-2021.

Årsrapport

O 2.3.2 Vurdere direktoratets samlede virkemiddelbruk i arbeidet mot vold, frist
30 april.

Tertial- og
årsrapport

O 2.3.3 Iverksette omfangsundersøkelse om vold mot barn, jf. postomtale under
kap 840.21.

Årsrapport

O 2.3.4 Utvikle et nasjonalt modulbasert opplæringsprogram rettet mot ulike
målgrupper i å samtale med barn om vold og overgrep

Årsrapport

Mål 3. Et samfunn med like muligheter og uten diskriminering
Bufdir skal bidra til likestilling og hindre diskriminering på områdene kjønn, nedsatt
funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet og livssyn.
Sentrale virkemidler vil være å jobbe målrettet med kunnskapsgrunnlag, dokumentasjon,
statistikk og utvikling av indikatorer på alle diskrimineringsgrunnlag, samt
tilskuddsordninger. Dette for å understøtte målene for likestillings- og ikke
diskrimineringspolitikken. Direktoratet skal bidra til likeverdige tjenester.

Delmål 3.1 Et mer likestilt samfunn med like rettigheter
Styringsparameter (S)

Resultatkrav (R)

Rapportering

S: 3.1.1 Oppdatert kunnskap
om likestilling og ikkediskriminering

R 3.1.1 Bufdir skal utvikle og sørge for
oppdatert kunnskap og statistikk om likestilling,
levekår, universell utforming og diskriminering.

Tertial- og
årsrapport

R 3.1.2a Kompetansen om likestilling i statlige
virksomheter er økt
R 3.1.2b Handlingsplaner er godt koordinert og
tiltak igangsatt eller gjennomført

Tertial- og
årsrapport

S: 3.1.2 Sektorsamarbeid for å
fremme likestilling og hindre
diskriminering.
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R 3.1.2c Gjennomført erfaringsutveksling og
formidlet gode eksempler med internasjonale
samarbeidspartnere.
S: 3.1.3 Informasjons- og
utviklingsarbeid

R 3.1.3: Formidle kunnskap og råd om
likestilling til kommuner og organisasjoner.

Tertial- og
årsrapport

Oppdrag (O)

Rapportering

O 3.1.1 FNs kvinnekommisjon (CSW): Ansvar for å organisere arbeidet med
innspill til og utarbeidelse av rapport fra CSW61.

Årsrapport

O 3.1.2 FNs rasediskrimineringskomité (CERD): Gi faglige innspill til
myndighetenes rapport, med hovedvekt på statistikk.

Årsrapport

O 3.1.3 FNs kvinnediskrimineringskomite (CEDAW): Gi nødvendige innspill,
særlig knyttet til kvalitetssikring av statistikk, i forberedelsene av høringen som er Årsrapport
planlagt høsten 2017.
O 3.1.4 Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer: Ansvar for å iverksette tiltak
i regjeringens flerårige strategi mot hatefulle ytringer, samt utvikle
kunnskapsgrunnlag og utarbeide og drifte en nettside om hatefulle ytringer.

Årsrapport

O 3.1.5 Følge opp tiltak i NOU "På lik linje – Åtte løft for å realisere
grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming". BLD tar sikte
på å komme tilbake til mer konkrete oppdrag i løpet av året.

Årsrapport

O 3.1.6 Tryggest: Iverksette planlegging av prosjekt TryggEst med sikte på
utprøving av modellen i aktuelle kommuner fra og med 2018. Tiltaket er en del av Årsrapport
Opptrappingsplan mot vold og overgrep.
O 3.1.7 Regjeringens arbeid for personer med funksjonsnedsettelser 2014-2017:
Delta i arbeidet med å utvikle en helhetlig og flerårig oversikt over området.
Oversikten skal omfatte statlige tiltak, støtteordninger, lov- og regelverk, samt
møteplasser mellom nasjonale myndigheter (departementer og etater) sivilt
samfunn og andre sentrale aktører.

Årsrapport

O 3.1.8 Handlingsplan for universell utforming: Bufdir skal følge opp og
koordinere planen på direktoratsnivå og gi innspill til videreutvikling. Forum for
handlingsplanen er en del av dette arbeidet, og har et eget mandat.

Årsrapport

O 3.1.9 Handlingsplan LHBTI: Regjeringens plan skal iverksettes f.o.m. 2017.
BLD og den interdepartementale koordineringsgruppen for LHBTI-politikken
ivaretar den overordnede koordineringen av planen. Bufdir får ansvaret for å
koordinere den faglige og operative gjennomføringen av tiltak i planen og
rapportering. Ansvaret for gjennomføring og finansiering av hvert enkelt tiltak
ligger, ihht sektorprinsippet, på de respektive fagdepartementer/-avdelinger.

Årsrapport
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Mål 4: Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom
Delmål 4.1: 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. Et godt og effektivt samarbeid mellom Bufdir
og andre direktorater på oppvekstfeltet er av stor betydning for å bidra til koordinerte og
samordnede statlige føringer rettet mot regionalt og kommunalt tjenestenivå. God forvaltning
av tilskuddsordninger knyttet til oppvekstsvilkår er sentralt for dette målet.
Oppdrag (O)

Rapportering

O 4.1.1 Bufdir skal delta i 0-24-samarbeidet (2015 – 2020) om utsatte barn og
unge under 24 år, jf. tillegg nr. 4 til tildelingsbrev i 2015.

Årsrapporten

O 4.1.2 Bufdir skal følge opp BLDs tiltak og innsatsområder i
Opptrappingsplanen for rusfeltet. Helsedirektoratet skal koordinere
direktoratenes arbeid. Bufdir må være forberedt på å bidra i dette arbeidet i
2017.

Årsrapporten og
egne
rapporteringer i
henhold til
planen.

O 4.1.3 Bufdir skal sammen med relevante direktorater bidra i
gjennomføringen av den nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020).
Bufdir skal bidra til å oppdatere og videreutvikle den digitale Veiviser Bolig
for velferd

Årsrapporten og
egne
rapporteringer
ihht planen

O 4.1.4 Bufdir skal bistå Fylkesmannen i Troms' arbeid med å videreutvikle
Sjumilstegsmetoden og spre dette i de øvrige embetene. Oppgaven innebærer
administrativt og faglig oppfølging av prosjektet.

Årsrapporten

Delmål 4.2: Redusere konsekvenser av fattigdom for barn og ungdom
Oppfølgingen av Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi (2015-2017) er sentralt i
det videre arbeidet.
Direktoratsgruppen, som Bufdir leder, skal styrke og videreutvikle kunnskapen om
barnefattigdom. Gruppen skal utarbeide en offentlig rapport som evaluerer innsatsen i
regjeringens strategi mot barnefattigdom i 2017. Bufdir skal være sekretariat for
Fritidserklæringen. Faglig støtte til kommunene skal videreutvikles.
Styringsparameter (S)

Resultatkrav (R)

Rapportering

S 4.2.1 Koordinert og utviklet
samarbeidsnettverk om
Fritidserklæringen.

R 4.2.1 Gjennomføre regelmessige
møter i avtalegruppen, sekretariatet
og samarbeidsnettverket.

1. tertialrapport
og årsrapport.

8

Oppdrag (O)

Rapportering

O 4.2.1 Bufdir skal gjennomføre forskningsevaluering av nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom, jf. tiltak 28a i strategiplanen. Direktoratet
skal komme med anbefalinger til departementet basert på evalueringen.

1. tertialrapport
og årsrapport.

O 4.2.2 Bufdir skal utarbeide en offentlig rapport om barnefattigdom. Rapporten
skal presentere oppdatert forskning, redegjøre for utviklingen av arbeidet nedfelt 1. tertialrapport
og årsrapport.
i strategien og vurdere hvorvidt tiltakene gir resultater.
O 4.2.3 Bufdir skal utvikle en faglig veileder med gode eksempler og andre
pedagogiske verktøy om hvordan kommunene kan jobbe bedre med fattigdom.

1. tertialrapport
og årsrapport.

Mål 5: Utsatte barn og ungdom gis omsorg, trygghet og
utviklingsmuligheter
Barn i barnevernet skal gis mulighet til medvirkning i alle forhold som vedrører dem. Bufetat
skal samarbeide med andre tjenester og barnets perspektiv skal ivaretas også der.
De særlige utfordringene knyttet til samarbeid mellom psykisk helse og barnevern skal følges
opp gjennom tiltak, som departementet prioriterer, fra rapporten fra Bufdir og
Helsedirektoratet. Bufdir og Bufetat skal også følge opp fylkesmennene i Hordaland,
Rogaland og Troms sin tilsynsrapport "Dei forsto meg ikkje".

Bufdir vil få viktige oppgaver knyttet til struktur- og kvalitetsreformen i barnevernet.
Bufdir skal følge opp Samarbeidsavtale mellom KS, JD, BLD og KMD om bosetting av
flytninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre,
der det fremkommer at bosetting av enslige mindreårige under 15 år skal gis prioritet.
Direktoratet skal legge til rette for at kapasiteten i MultifunC utnyttes og at tilbudet gjøres
bedre kjent.

Delmål 5.1: Et barnevern som gir tiltak og tjenester av riktig kvalitet til riktig tid
Styringsparameter (S)

Resultatkrav (R)

Rapportering

S 5.1.1 Kommunenes akuttberedskap

R 5.1.1 Det er iverksatt tiltak som
legger til rette for at alle kommuner
innen utgangen av 2017 har etablert en
ordning for akuttberedskap.

Tertial- og
årsrapport

S 5.1.2 Fosterhjem til barn i
målgrupper som det er vanskelig å
rekruttere fosterhjem til.

R 5.1.2 Færre barn og unge enn i 2016
som venter på fosterhjem etter dato for
ønsket oppstart, og som venter i
midlertidige tiltak.

Tertial- og
årsrapport
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S 5.1.3 Effekt av kunnskapsbaserte
tiltak, som MultiFunC, FFT, MST og
PMTO3.

R 5.1.3 Lavere problembelastning etter
fullført tilbud versus ved innskriving.

Årsrapport

S 5.1.4 Kapasitet i omsorgssentrene
for enslige mindreårige asylsøkere

R 5.1.5 En kapasitet i omsorgs-sentrene
som er tilpasset behovet for plasser til
enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger under 15 år.

Tertial- og
årsrapport

Oppdrag (O)

Rapportering

O 5.1.1 Følge opp Meld. St. 17 (2015-2016) Trygghet og omsorg – Fosterhjem
til barns beste. Oppfølgingspunktene vil bli spesifisert i eget brev. Bufdir skal
deretter utarbeide og iverksette en fireårig plan for sin oppfølging.

Årsrapport

O 5.1.2 Kvalitets- og kompetansesatsing i barnevernet
Bufdir skal gjennomføre tiltak for å heve kvaliteten og øke kompetansen i
kommunene. Dette inngår som en del av den planlagte kvalitets- og
strukturreformen hvor det fra 2020 legges opp til endringer i ansvarsforholdet
mellom stat og kommune på barnevernsområdet.
I 2017 skal direktoratet:
a) Utvikle og tilby kurs i undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid med særlig
vekt på analyse i undersøkelsene og kunnskapsbasert tiltaksarbeid for
spesifikke målgrupper.
b) Starte utviklingen av et system for beslutningsstøtte i barnevernet i form av
et faglig rammeverk for undersøkelsesarbeid, jf. a), beslutningstaking og
oppfølging av barn i tiltak. Arbeidet må skje i nært samarbeid med
kommunesektoren og berørte parter.
c) Vurdere hvordan det faglige rammeverket, jf. b) kan integreres i
barnevernstjenestenes saksflyt. Arbeidet må ta utgangspunkt i kommunenes
behov og eksisterende IKT-systemer i norske kommuner.
d) Planlegge og gjennomføre regionale dialogmøter for ledernivået i
kommunene for å stimulere til samarbeid mellom kommuner og etablere et
tydelig eierskap til barnevernet i kommunene. Møtene skal også legge til
rette for lokalt utviklingsarbeid. Arbeidet skal skje i samarbeid med KS.
e) Etablere veiledningsteam som kan tilby bistand til barnevernsledere i
enkeltkommuner med høy risiko for alvorlig svikt i tjenestetilbudet.
O 5.1.3 I samarbeid med kommunesektoren og andre berørte parter utrede
alternativer for fremtidig digital forvaltning i barnevernet, blant annet med sikte
på å forenkle saksbehandling og samhandling med barn og familier, og mellom
kommuner, tjenester og forvaltningsnivå. Arbeidet må følge de føringene som
er lagt i Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge - IKT for en enklere
hverdag og økt produktivitet. Ses i sammenheng med O 5.1.2c)

Tertial- og
årsrapport

Årsrapport

3

Multifunksjonell behandling, Funksjonell familieterapi, Multisystemisk terapi og Parent Management Training
Oregon.
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O 5.1.4 Utrede formelle kompetanse- og kvalifikasjonskrav for
barnevernsledere, samt vurdere autorisasjonsordning knyttet til kravene.
O 5.1.5 Ferdigstille revidert rundskriv om Tilskuddsordningen til
barnevernfaglige videreutdanninger. Formålene det kan gis tilskudd til fra
Tilskuddsordningen til barnevernsfaglige videreutdanninger er barnevernsfaglig
veiledning og videreutdanning om barnevern i et minoritetsperspektiv.
Målgruppene for ordningen er arbeidsgivere til ansatte i kommunalt barnevern
og i statlige, private og ideelle barneverninstitusjoner. Kommunalt ansatte har
førsteprioritet.

Årsrapport

15. februar
2017
(rundskrivet)
og årsrapport

O 5.1.6 Bufdir bes inngå nye avtaler med to læresteder om gjennomføring av en
videreutdanning som styrker barnevernsansattes kunnskap om barnevern i et
minoritetsperspektiv. Videreutdanningen skal gjennomføres over ett semester en
gang hvert studieår, med oppstart høsten 2017. Barnevernets behov for
kompetanse om urfolk og nasjonale minoriteter skal tillegges særlig vekt i
avtalen med ett av lærestedene.

Tilbakemelding
om nye avtaler
innen 15. mars
2017 og
årsrapport

O 5.1.7 Utrede andre tiltak enn videreutdanning for å heve kompetansen i
barnevernet om arbeid med innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter.

2. mai 2017 og
årsrapport

O 5.1.8 På bakgrunn av politiske møter og konsultasjon med Sametinget bes
Bufdir utrede følgende:
a) Behovet for å etablere et kompetansemiljø innenfor samisk barnevern,
som blant annet har veiledningsoppgaver ovenfor barnevernstjenesten.
b) Tiltak for å sikre at samiske barns særlige rett til å ivareta språklig og
kulturell bakgrunn følges opp på hensiktsmessig måte ut fra formålet
med oppholdet og institusjonens målsetting og rammer under opphold i
barneverninstitusjoner.
c) Tiltak for økt rekruttering av samiske fosterhjem.

Årsrapport

Sametingets vurderinger av disse spørsmålene skal innhentes i utredningen.
O 5.1.9 Ferdigstille forslag til nasjonal plan for hjelpetiltak inkludert ettervern.
Forslaget skal omfatte økonomiske og administrative konsekvenser.

Årsrapport

Delmål 5.2 Helhetlige og samordnede tilbud og tjenester
Styringsparameter (S)

Resultatkrav (R)

Rapportering

S 5.2.1 Barn i plasseringstiltak hos Bufetat som benytter
seg av et fulltids grunnskoletilbud.

R 5.2.1 Alle barn.

Årsrapport

Oppdrag (O)

Rapportering

O 5.2.1 Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger – En håndbok
for kommunene er til dels utdatert. IMDi har fått oppdrag å lede et arbeid for å
revidere innholdet og gjøre det digitalt. IMDi vil involvere aktuelle direktorater
på deres områder. Bufdir skal bidra i dette arbeidet med det som faller inn under
deres fagfelt. Arbeidet skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjett.

Årsrapport
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O 5.2.2 Samarbeide med IMDi og UDI om å utvikle mekanismer som
effektiviserer bosettingsarbeidet i alle ledd, jf. punkt 1.5 i samarbeidsavtalen
mellom KS, BLD, KMD og JD.
O 5.2.3 Oppfølging av Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel:
a) Kompetanseheving i barnevernet om mindreårige ofre for
menneskehandel (tiltak 15 i handlingsplanen)
b) - Foreta en vurdering av forslag til tiltak som er spilt inn gjennom nyere
forsking om menneskehandel med barn
O 5.2.4 Bedre helsehjelp til barn i barnevernet
1. I samarbeid med Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene
utvikle modeller og systemer som sikrer at barn i barnevernet tidlig blir
utredet for psykiske helseplager, slik at de får nødvendig helsehjelp i
kombinasjon med tiltak fra barnevernet. Implementeringen ønskes
startet høsten 2018. Det vises til forslag ang dette fra direktoratene i
felles rapport høsten 2016 og til arbeidet med pakkeforløp på psykisk
helse og rusområdet.
2. Understøtte de regionale helseforetakene i arbeidet med å etablere
funksjon som "barnevernsansvarlig" i psykisk helsevern for barn og
unge, jf. felles rapport, herunder utarbeide kortfattet beskrivelse og
rutiner for en slik funksjon. Disse skal gjøres godt kjent for psykisk
helsevern og barneverninstitusjonene. Dette arbeidet skal utføres i
samarbeid med Helsedirektoratet. Funksjonen forutsettes iverksatt
høsten 2017.
3. I samarbeid med regionale helseforetak og helsedirektoratet samarbeide
om å utarbeide felles beskrivelse av målgruppe, innhold og organisering
for omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn med behov for
langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk
helsehjelp. Institusjonene skal reguleres i barnevernloven, hvor psykisk
helsevern forpliktes til å yte helsehjelp i det omfang og på den måten
som er nødvendig for det enkelte barn. Personell fra psykisk helsevern
skal være ansatt i helseforetakene. Erfaringene fra hjemmesykehus for
barn i andre deler av helsetjenesten skal legges til grunn for tilbudet. Det
skal utpekes en omsorgs- og behandlingsinstitusjon i to regioner med
sikte på oppstart av disse høst 2018, og med oppstart i alle regioner i
2020. Direktoratene i samarbeid med RHF-ene får ansvar for å
iverksette en evaluering av de to første institusjonene, slik at nødvendige
erfaringer høstes før oppstart i alle regioner.
4. Sammen med Helsedirektoratet utarbeide nasjonale føringer for innhold
i samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern, kommune
og spesialisthelsetjeneste, med sikte på implementering i 2018. Avtalene
skal bl.a. bidra til å sikre at barn i barnevernsinstitusjoner får lett
tilgjengelig psykisk helsehjelp, både ambulant og poliklinisk, samt at
ansatte får nødvendig veiledning.
5. Tilrettelegge for bruk av digitale verktøy for psykisk helsehjelp til barn i
barneverninstitusjon, med intensjon om oppstart i 2018.
Helsedirektoratet vil bistå i arbeidet.
Departementene vil invitere til et felles møte i januar med Hdir og Bufdir om
ovenstående tiltak.

Årsrapport

1. tertialrapport
og årsrapport

Årsrapport

Når det gjelder spørsmålet om de rettslige rammene når helsepersonell arbeider i
barneverninstitusjonene, forutsetter departementene at direktoratene arbeider
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videre i hht tidligere gitt oppdrag. Departementene vil invitere til eget møte om
saken.
O 5.2.5 Bufdir skal utarbeide samhandlingsforløp innenfor et prioritert område i
barnevernet etter modell av pakkeforløp i helsetjenesten i 2017. Forløpet skal
beskrive en helhetlig og samordnet tjeneste som ivaretar barnets medvirkning.
Økonomiske og administrative konsekvenser skal utredes. Bufdir skal involvere
berørte direktorater, praksisfeltet og brukerorganisasjoner i arbeidet. Forslag om
implementering fremmes som satsingsforslag for 2019, eller som oppdrag i
2018.

1. juni 2017

Delmål 5.3: Rettssikkerhet for barn, ungdom og familiene deres
Styringsparameter (S)

Resultatkrav (R)

Rapportering

S 5.3.1: Mulighet til å
medvirke for barn ved inntak
til og på statlige, ideelle og
private institusjoner og statlige
fosterhjem.

R 5.3.1.a) Dokumenterte retningslinjer for
medvirkning.
R 5.3.1.b) Gjennomførte brukerundersøkelser der medvirkning i
inntaksfasen og under oppholdet inkluderes.

Årsrapport

S 5.3.2 Lukking av avvik etter
Fylkesmannens tilsyn i
Bufetat.

R 5.3.2 Avvik lukkes i henhold til plan,
jf. Helsetilsynets retningslinjer for
oppfølging og avslutning av tilsyn ved
lovbrudd i virksomheter.

Årsrapport

Oppdrag (O)

Rapportering

O 5.3.1 Bufdir skal vurdere om malen for tvangsprotokoller kan utformes på en
enklere og mindre omfangsrik måte enn i dag.

1. tertialrapport

Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996
Departementet forventer en tilgjengelig Sentralmyndighet som gir god og rask bistand og
veiledning i konvensjonssaker og i internasjonale barnevernssaker med tilknytning til land
som ikke er konvensjonsmedlemmer (ikke-konvensjonssaker). Det vises til tillegg nr. 1 til
tildelingsbrevet 2016 for en oversikt over sentralmyndighetens oppgaver. I årsrapporten skal
det rapporteres i henhold til mandatet fra tillegg nr. 1 til tildelingsbrevet 2016, jf.
rapporteringskrav i vedlegg 7.1.
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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 2017 er det vedtatt følgende bevilgning
som stilles til disposisjon for Bufdir i 2017, jf. § 7 i Reglement for økonomistyring i staten:

Utgifter
Kap. 842 Familievern
Post
01
21
70
Sum kap. 842

Betegnelse
Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter
Tilskudd til kirkens familievern mv.

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2017
320 086
33 584
180 220
533 890

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

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2017
8 188
8 188

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 2017
4 401 311
23 100
2 021 810
209 723
6 655 944

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

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2017
843 825
843 825

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

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2017
258 527
14 283
272 810

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform
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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 0,8 pst. i forhold til
Saldert budsjett 2016.

Inntekter
Kap. 3842 Familievern
Post
Betegnelse
01
Diverse inntekter
Sum kap. 3842

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2017
696
696

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

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2017
2 364
2 364

Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post
Betegnelse
01
Diverse inntekter
02
Barnetrygd
60
Kommunale egenandeler
Sum kap. 3855

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2017
15 160
3 959
1 434 736
1 453 855

Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Post
Betegnelse
01
Diverse inntekter
Sum kap. 3858

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2017
458
458

Fullmakt til overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf.
Bevilgningsreglementet § 11
Barne- og likestillingsdepartementet delegerer følgende merinntektsfullmakter til Bufdir:
Tildelingen kan overskrides på:
kap. 842 post 1
kap. 847 post 1
kap. 855 post 1
kap. 856 post 1
kap. 858 post 1

mot tilsvarende merinntekter under:
kap. 3842 post 1
kap. 3847 post 1
kap. 3855 postene 1, 2 og 60
kap. 3856 post 1
kap. 3858 post 1
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Prosjekt- og tilskuddsmidler
Bufdir gis videre fullmakt til å forvalte følgende prosjekt- og tilskuddsmidler:
Kap./post

Prosjekt- og tilskuddsmidler

496/62
840/21
840/61
840/70
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

Kommunale innvandrertiltak
Spesielle driftsutgifter
Tilskudd til incest- og voldtektssentre
Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv.
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
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

854/65
854/71
854/72
871/21
871/70
871/72
871/73
872/21
872/70
872/71
872/72

(i 1 000 kroner)
Budsjett
2017
16 000
14 695
88 617
24 259
29 420
13 946
4 100
9 941
13 797
9 650
29 789
193 412
79 647
131 300
21 175
7 650
52 320
10 339
470 000
30 800
72 804
5 446
12 196
11 274
8 232
13 000
197 834
9 500
6 478

Utgifter:
Kap. 496 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 62 Kommunale innvandrertiltak
Midlene bevilges til nasjonalt bo- og støttetilbud for personer over 18 år som er utsatt for
tvangsekteskap eller æresrelatert vold, herunder bedret opplæring av- og informasjon til de
ansatte ved bo- og støttetilbudet for ungdom over 18 år og til de som jobber med nettstedet
ung.no. De ansatte skal få nødvendig kunnskap om de spesifikke utfordringene LHBTIungdom ofte møter i en krisesituasjon. LHBTI-personers spesielle behov må tydeliggjøres i
arbeidet med bo- og støttetilbudet.
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Kap. 840 Tiltak mot vold og overgrep
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70
Posten omfatter 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 og tiltak i Opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Videre skal midlene
benyttes til utarbeidelse av en veileder med faglige anbefalinger for innhold og kvalitet i
krisesentertilbudet og til videreføring av arbeidet med å spre bruken av ICDP på krisesentre.
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.
1,9 mill. kroner skal benyttes til videreføring av arbeidet med veiledningsopplegg rettet mot
foreldre og foresatte som er bekymret for barna sine med tanke på radikalisering og voldelig
ekstremisme (ICDP). Midlene skal også benyttes til tilpasning av ICDP i
introduksjonsprogrammet.
Det er avsatt 3,3 mill. kroner til å utvikle et nasjonalt modulbasert opplæringsprogram i å
samtale med barn om vold og overgrep, i regi av RVTS-ene. Midlene kan nyttes under post
70.
2,9 mill. kroner skal benyttes til å videreføre arbeidet med utviklingsprosjekter for å styrke
tilbudet til utsatte grupper i krisesentertilbudet.
3 mill. kroner skal benyttes til å utvikle informasjonskampanjer som kan bidra til økt
bevissthet om vold i befolkningen. Midlene vil også kunne gå til informasjonstiltak rettet mot
grupper som enten kan være særlig risikoutsatte, eller møter særlige hindringer når de skal
oppsøke hjelpeapparatet. Midlene skal også benyttes til å videreføre arbeidet med å utvikle
digitalt informasjonsmateriell om vold og overgrep til bruk i barnehager og skoler.
Det legges opp til igangsetting av en omfangsundersøkelse om vold og seksuelle overgrep
blant barn og ungdom. Det er budsjettert med 2 mill. kroner til denne i 2017. Departementet
avventer en nærmere avklaring av spørsmål knyttet til lov og regelverk, og vil i et tillegg til
tildelingsbrev komme tilbake med beskrivelse av oppdraget samt tildeling av midler.
Post 61 Tilskudd til incestsentre og voldtektssentre, overslagsbevilgning
Tildelingen dekker tilskudd til incestsentre for utsatte og pårørende til incestutsatte, samt
tilskudd til voldtektssentre, jf. eget regelverk. Vilkår for ordningen vil bli endret i 2017.
Post 70 Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv, kan nyttes under kap. 840, post 21 og kap.
858, post 01
Det vises til at tilskuddsordningene Tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære
relasjoner på kap. 840, post 70 og Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn på kap. 840, post 72
er slått sammen til en ny ordning. Dette innebærer at kap. 840, post 72 er avviklet.
Bufdir skal forvalte den nye tilskuddsordningen til tiltak mot vold og overgrep som har en
totalramme på 18,5 mill. kroner, jf. eget rundskriv. I tråd med Innstilling 14 S (2016-2017) fra
familie- og kulturkomiteen forutsettes det at bevilgningen til Alternativ til vold (ATV) fra
tilskuddsordningen for voldsutsatte barn videreføres under ny ordning for 2017. Det
forutsettes i tillegg at midler til utvidet mandat til ATV videreføres.
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Tilskudd til landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte inngår som en del av
ordningen. Enkelte tiltak mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger i
unges frihet inngår også som en del av tilskuddsordningen.
1 mill. kroner øremerkes kompetansehevende tiltak i regi av RVTS-ene for ansatte i
krisesentertilbudet. Bufdir får også ansvar for å følge opp tiltak 18 i regjeringens
handlingsplan mot menneskehandel.
Bufdir skal forvalte BLDs andel av basisbevilgningen til Nasjonalt kunnskapssenter mot vold
og traumatisk stress (NKVTS) i 2017, samt ivareta dialog med Helsedirektoratet. Dette utgjør
4,75 mill. kroner av tildelt beløp på posten.
Post 72 Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn
Posten er avviklet. Midlene er overført til kap. 840, post 70.
Post 73 Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres
Tildelingen dekker øremerket tilskudd til Stine Sofie Senteret som er et senter for mestring og
livsglede for voldsutsatte barn og deres pårørende og søsken. Bufdir har ansvar for å forvalte
tilskuddet.
Kap. 841 Samlivsbrudd og konfliktløsning
Post 21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning
Posten omfatter godtgjøring til meklere utenfor familievernet, dekning av reiseutgifter til
foreldre i særlige tilfeller og utgifter til tolk når slike utgifter faller inn under
refusjonsordningen for tolketjenesten. Godtgjøring til meklere utenfor familievernet blir gitt
etter tilsvarende satser som for fri rettshjelp. Stortinget bestemmer satsen etter forslag fra
Justis- og beredskapsdepartementet.
Post 22 Opplæring, forskning, utvikling mv.
Tildelingen omfatter midler til opplæring av nye meklere og til kompetanseheving av
meklerkorpset. Midlene skal videre benyttes til forvalting av meklingsordningen, inkludert å
gjennomføre og styrke kompetansehevende tiltak for meklere i høykonfliktsaker. Bufdir skal
utvikle veiledninger og metoder for tilbudet fra familievernet til foreldre i høykonflikt. Bufdir
skal videre følge opp utviklingstiltakene i opptrappingsplanen for samtaler med barn og styrke
kompetansen til meklere i å samtale med barn.
Post 70 Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap 842, post 1 og kap 858, post 1
Tildelingen dekker tilskudd til lokale samlivskurs og utviklingstiltak. Stortinget har bestemt at
familievernkontorer igjen kan søke på midler fra denne tilskuddsordningen, jf. Innstilling 14 S
(2016-2017). Vi ber Bufdir utarbeide forslag til endring i regelverket i tråd med Stortingets
vedtak.
Kap. 842 Familievern
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70
Tildelingen dekker lønn til ansatte og utgifter til varer og tjenester i det offentlige
familievernet. Tildelingen omfatter tilskudd til offentlige familievernkontorers oppgaver
knyttet til samlivstiltaket Hva med oss? (kap. 858, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,
post 01) og dekker administrative utgifter knyttet til tiltaket ved regionskontorene i Bufetat.
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Det ble i statsbudsjettet for 2016 gitt en tilleggsbevilgning på 5 mill. kroner for å gi flere barn
tilbud om barnesamtale under mekling ved samlivsbrudd (jf. Prop. 1 S (2015-2016) og
tildelingsbrevet til Bufdir for 2016). Departementet forutsetter at satsingen på dette området
videreføres, se nærmere omtale under delmål 2.1. I statsbudsjettet for 2017 styrkes
familieverntjenesten med 25 mill. kroner for å øke kapasiteten og gjennomføre flere
barnesamtaler ved alle kontor.
Post 21 Spesielle driftsutgifter.
Tildelingen dekker utgifter til forskning, utviklingsarbeid og kompetanseheving i
familievernet.
Det gis økt tildeling til familievernet på denne posten på til sammen 4 mill. kroner. Midlene
skal gå til kompetansetiltak i familieverntjenesten med sikte på å øke kompetansen om vold
og seksuelle overgrep. Midlene skal også benyttes til å utvikle samarbeidet mellom
familieverntjenesten og stiftelsen Alternativ til vold (ATV) videre. Dette kommer i tillegg til
7,8 mill. som skal benyttes til et samarbeidsprosjekt med ATV for å styrke behandlernes
kompetanse på vold og seksuelle overgrep og til å øke familieverntjenestens
behandlingskapasitet på området, jamfør Prop 1 S (2013-2014 og tildelingsbrev for 2014 til
Bufdir.
Post 70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 01
Tildelingen skal finansiere drift av kirkelige familievernkontor. Medlemskontorene i
Stiftelsen Kirkens Familievern skal i tillegg til ordinær drift, sikres midler til å ivareta
økonomi-, personal- og administrative oppgaver, som i dag. Tildelingen omfatter også
tilskudd til oppgavene de kirkelige eide familievernkontorene utfører i forbindelse med
samlivstiltaket Hva med oss? (kap. 858, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, post 01).
Tildelingen skal også dekke tilskudd til administrasjon, utvikling og ledelse sentralt i
Stiftelsen Kirkens Familievern. Det legges til grunn at dette tilskuddet videreføres på minst
samme nivå som i 2016. Tilskudd til Stiftelsen må likevel vurderes på bakgrunn av søknad fra
stiftelsen. I statsbudsjettet for 2017 styrkes tilskudd til kirkens familieverntjeneste med 9 mill.
kroner for å øke kapasiteten og gjennomføre flere barnesamtaler ved alle kontor.
Kap. 843 Adopsjonsstøtte
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning
I 2017 utgjør tilskuddet 92 576 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, kan nyttes under post 71
Det settes av 400 000 kroner til pedagogiske verktøy til kommunene og oppfølgning av
merknader fra Riksrevisjonens undersøkelse av barnefattigdom (Dok. 3:11 (2013-2014)).
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Videre settes det av 3,1 mill. kroner til forvaltning av tilskuddsordningene på BLDs område
som inngår i strategien mot barnefattigdom, og annen oppfølgning på barnefattigdomsfeltet.
Bufdir skal sørge for at det gjennomføres en ekstern evaluering av den nasjonale
tilskuddsordningen mot barnefattigdom, jf. tillegg til tildelingsbrev av 1.7.2014. Evalueringen
ble påbegynt i 2016. Det settes av 2 mill. kroner til evalueringen i 2017.
Posten dekker utgifter til 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. Årets barne- og ungdomskommune skal
kåres i 2017.
Det er satt av 3 mill. kroner til drift Nurse Family Partnership-programmet, jf. også tildeling
av midler under post 71.
Bufdirs ansvar for utbetaling av norsk medlemskontingent til European Youth Information
and Counselling Agency (ERYICA) videreføres. Også ansvaret for å behandle søknader fra
det norske medlemmet i ERYICA om tilskudd til deltakelse på statuttfestede møter
videreføres. Bufdir skal forvalte 200 000 kroner til disse formålene. Midlene kan også
benyttes til andre informasjonstiltak på det internasjonale barne- og ungdomsområdet.
Bufdir skal forvalte BLDs andel av tildeling til fylkesmannen i Troms knyttet til utvikling av
Sjumilstegsmetoden. Dette utgjør 750 000.
Post 60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres
Bufdir har ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større
bysamfunn.
Post 61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71
Bufdir har ansvaret for å forvalte Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Øremerkede
tilskudd i 2016 til Kirkens Bymisjon (FRI), Blå Kors (Barnas stasjon) og Røde Kors (Ferie for
alle) og organisasjonen MOT videreføres. Det gis i 2017 en økt tildeling på til sammen 15
mill. kroner. Den økte tildelingen skal gå til Røde Kors (Ferie for alle) (6 mill. kroner), Blå
Kors (Barnas stasjon) (4 mill. kroner), Kirkens Bymisjon (FRI) (3 mill. kroner) og MOT (2
mill. kroner). Tilskudd må likevel vurderes på bakgrunn av søknader fra tilskuddsmottakerne.
Post 62 Utvikling i kommunene
Det er satt av 24 mill. kroner til tilskuddsordningen Barn av psykisk syke og barn av
rusmisbrukere. Bufdir skal gjennomgå regelverket for ordningen vil i lys av erfaringer fra
siste års tildeling. Til tilskuddsordningen Støtte til oppfølging og losfunksjoner for ungdom er
det satt av 31,7 mill. kroner. Direktoratet har også ansvar for å bistå med faglig støtte til
implementering av losfunksjoner i kommunene som mottar tilskudd. Dette omfatter blant
annet tilbud om opplæring i metodiske tilnærminger i arbeidet med ungdom. Spesielt viktig er
det å høste erfaringer fra interkommunalt samarbeid. Det skal vurderes om tilskudd til
interkommunale los-prosjekter bør utvides utover tre år. Til tilskuddsordningen
Foreldrestøttende tiltak i kommunene er det satt av 23,7 mill. kroner. Informasjon om denne
tilskuddsordningen skal særlig markedsføres overfor kommuner som bosetter nyankomne
flyktninger.
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Det er også satt av 250 000 kroner til prisen til Årets barne- og ungdomskommune.
Post 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bufdirs ansvar for å fordele nasjonal driftstilskudd etter søknad fra Landsrådet for Norges
barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Ungdom & fritid og Unge funksjonshemmede
videreføres. Det er i 2017 satt av 11,65 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
2017 satt av 119,65 mill. kroner til dette formålet.
Post 71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21
Bufdir skal tildele prosjekttilskudd til Ungdom mot vold, Oslo Røde Kors og Barnevakten, på
til sammen 1,525 mill. kroner.
Videre skal 3 mill. kroner av tildelte midler på posten gå til arbeidet med Positive
rollemodeller.
Det tildeles 14,2 mill. kroner til Nurse Family Partnership-programmet.
Bufdir skal ha et forsvarlig og effektivt tilsyn med de tre godkjente adopsjonsorganisasjonene,
dvs. Inoradopt, Verdens barn og Adopsjonsforum. Departementet har satt av 2,2 mill. kroner
til driftsstøtte til adopsjonsorganisasjonene og i tillegg 165 000 kroner i samlet støtte til disse
til informasjons- og etterarbeid. I tillegg er det avsatt 85 000 kroner i driftsstøtte til den
internasjonale ressursorganisasjonen for adopsjon, International Social Service (ISS).
Post 79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid mv., kan overføres
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 2017 satt av 3,425 mill. kroner til dette formålet. Tildelingen inkluderer 30 000 som
skal finansiere ungdomsdelegat fra LNU til Commission on the Status of Women (CSW) ved
ev. utnevnelse av LNU til den offisielle delegasjonen.
Bufdir skal videre forvalte internasjonal grunnstøtte. Midlene fordeles av Fordelingsutvalget i
tråd med gjeldende regelverk. Det er i 2017 satt av 4,025 mill. kroner til dette formålet.
Bufdir har også ansvar for å tildele tilskudd på inntil 200 000 kroner på bakgrunn av søknad,
til Technical Assistance Program i regi av Haagkonferansen for internasjonal privatrett
(ICATAP) som bidrag til internasjonalt arbeid på adopsjonsfeltet.
Kap. 847 EUs ungdomsprogram
Post 01Driftsutgifter, kan overføres
Posten skal dekke lønn og utgifter til varer og tjenester ved det nasjonale kontoret som
forvalter programmet. Midlene må ses i sammenheng med kap. 3847 som gjelder bidraget fra
Europakommisjonen til drift av det nasjonale kontoret og Eurodesk. Det nasjonale kontoret
har ansvar for behandling av de desentraliserte delene av de ungdomspolitiske tiltakene i
programmet Erasmus+.
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Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71
Det tildeles 19 mill. kroner til kvalitets- og kompetansesatsingen i det kommunale
barnevernet. Midlene skal brukes til 1) å utvikle, forberede og tilby opplæring i
undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid 2) å utvikle et system for beslutningsstøtte for
barnevernet 3) veiledningstiltak for kommunale barnevernsledere 4) regionale dialogmøter
med kommunenes ledelse som målgruppe. Midlene skal også dekke administrative utgifter til
satsingen, jf. kap. 858, post 01.
Det tildeles 1,5 mill. kroner til kartlegging av kompetansebehov i det kommunale barnevernet.
Tildelingen må sees i sammenheng med satsingen på å utvikle kvalitet og kompetanse, jf.
avsnittet over.
Det tildeles 4 mill. kroner til prosjektering, utvikling og utprøving av nye IKT-løsninger på
barnevernområdet, herunder ferdigstilling av digitale system for innhenting og publisering av
kommunenes rapporteringer på barnevernområdet, jf. O 4.2.1 fra tildelingsbrevet for 2016.
Bufdir tildeles 3 mill. kroner til videreutvikling og implementering av
støtteapparat/veiledningstjeneste for fosterforeldre til barn som får opphold Norge, jf. oppdrag
4.1.8 i tildelingsbrevet for 2016.
Bufdir tildeles 4,5 mill. kroner som skal fordeles til fylkesmennene for å bidra til bedre
samordning- og veiledningsarbeid på barnevernsområdet. Fylkesmannen skal sørge for at
kommunene får råd og veiledning på barnevernområdet, bistå kommunene med å følge opp
nasjonale mål og tiltak, og gi informasjon om nytt lovverk, retningslinjer og veiledere.
Det tildeles 2,18 mill. kroner til oppfølgingen av Meld. St. (2015-2017) Trygghet og omsorg –
fosterhjem til barns beste.
Det tildeles 7,1 mill. kroner til prosjektet om barnevernsbarns skolegang og 8,2 mill. kroner til
å styrke samarbeidet mellom barnevernet og helsetjenestene for å gi barn i barnevernet bedre
tilgang på nødvendige og forsvarlige helsetjenester.
Følgende tildelinger videreføres i 2017:
- Tildelingen til tverretatlige team for unge lovbrytere i Bergen og Eidsvoll videreføres
med 1,72 mill. kroner, her inkludert helårseffekten av stillingen i Eidsvoll og
prisjustering.
- 1,12 mill. kroner til å utarbeide og implementere informasjonsmateriell om norsk
barnevern. Målgruppene er familier med tilknytning til flere land enn Norge, jf. tillegg
1 til TB 2016.
Post 61 Utvikling i kommunene
Det tildeles 8,964 mill. kroner til Alarmtelefonen for barn, og inntil 175 000 kroner til
Landskonferansen politi- barnevernvakter 2017. På bakgrunn av tidligere praksis, regnes det
med at arrangørene av det sistnevnte tiltaket også vil søke om midler fra Justis- og
beredskapsdepartementet.
Departementet legger opp til å utvide prosjektperioden for forsøket med akuttjenesten i
Kristiansand kommune. Det avsettes 1,2 mill. kroner til dette formålet.
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Post 65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige
asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning
Refusjonsordningen blir lagt om til en ordning med fast tilskudd fra 1. januar 2017. Den nye
tilskuddsordningen vil ligge på Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og forvaltes av
IMDi.
Kommunene skal imidlertid fortsatt kunne søke refusjon i tråd med dagens ordning for
utgifter som påløp til og med 31.12.2016. For utgifter som påløp fra og med 1.4.2015 er
fristen for å søke refusjon 18 måneder etter at utgiftene har påløpt, for utgifter påløpt før
denne datoen er fristen 3 år etter at utgiftene har påløpt. Alle refusjonssøknader må uansett
sendes inn senest innen 1. august 2017.
Det tildeles 470 mill. kroner i 2017 for å dekke etterskuddsbetaling av refusjonskrav fra 2016
eller tidligere.
Post 71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21
Ordningene Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet og Tilskudd til utviklingsog samhandlingsprosjekt i barne- og ungdomsvernet blir videreført med tildelinger på hhv 14
mill. kroner og 6,5 mill. kroner. Innen ordningene er 2 mill. kroner satt av til
Forandringsfabrikken.
Det tildeles i alt 6,2 mill. kroner til tilskuddsordningen for barnevernfaglige videreutdanninger
som Bufdir forvalter. I 2017 vil det både kunne søkes om tilskudd til Videreutdanning i
barnevernfaglig veiledning og til videreutdanning om temaområdet Barnevern i et
minoritetsperspektiv. Målgruppene for tilskuddsordningen skal være arbeidsgivere til ansatte i
kommunalt barnevern og statlige, private og ideelle barneverninstitusjoner som aksepterer
tilbud om studieplass ved de nevnte videreutdanningene. Tilskuddet skal fortsatt dekke
vikarutgifter, reisekostnader, litteraturkjøp og lignende utdanningsrelevante utgifter. Nærmere
detaljer vil bli fastsatt i rundskrivet om ordningen for 2017.
Det tildeles 1,4 mill. kroner til drift av nye videreutdanningstilbud om temaet Barnevern i et
minoritetsperspektiv med oppstart høsten 2017.
Det skal settes av 2, 5 mill. kroner til videreføring av forsøket med barnevern og psykisk
helsevern i Levanger.
Det tildeles også 0,2 mill. kroner til prosjektsamarbeidet i Barentsregionen og program for
utsatte barn og unge i Barentsregionen (CYAR).
Post 72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, kan overføres
Om lag 50 mill. kroner av bevilgningen på posten dekker videreføringen av tilskuddet til
Atferdssenteret. Atferdssenteret skal rapportere på oppnådde resultater og effekter av
tilskuddet.
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 drift av den nasjonale videreutdanningen for
ledere i barnevernet, som RKBU Midt har hovedansvaret for.
Det skal settes av 2 mill. kroner for å dekke drift av videreutdanningen i barnevernfaglig
veiledning, som RKBU Nord har koordineringsansvaret for.
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Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60
Det ble i 2016 satt i gang et forsøk med økt kommunalt ansvar for barnevernet i kommunene
Røyken, Alta og Nøtterøy/Tjøme. Bevilgningen på posten ble i 2016 redusert, fordi Bufetat
trolig ville oppleve noe redusert etterspørsel etter statlige tiltak fra kommunene som deltar i
forsøket. Bevilgningen er nå økt med 62 mill. kroner igjen, fordi den forventede reduksjonen i
etterspørsel er lavere enn først antatt. Dette har sammenheng med valget av
forsøkskommuner.
Bevilgningen er redusert med 1,8 mill. kroner som følge av framlegget om å avvikle
refusjonsordningen for kommunale barnevernstiltak til enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger. Framlegget innebærer en reduksjon i antall refusjonssøknader Bufetat skal
behandle i 2017. Helårseffekten er 3,6 mill. kroner.
Alle statlige virksomheter skal i 2016 ha tatt i bruk digital post til innbyggere. Overgangen
fra papirbasert post til digital post vil gi besparelser for statlige virksomheter, blant annet i
form av reduserte portokostnader. Som følge av dette er bevilgningen redusert med 1,35 mill.
kroner i 2017.
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Bevilgningen er økt med 2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 854, post 72 for
å sikre korrekt postbruk. Midlene ble brukt til forskningsoppdrag ved RKBU-ene og RBUP
Øst og Sør. Forskningsoppdragene er nå avsluttet. Flyttingen er en videreføring av tilsvarende
flytting i Revidert nasjonalbudsjett 2016.
Post 22 Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 01
I tråd med utviklingen de seinere år er det ventet at aktivitetsveksten i det statlige barnevernet
holder fram, selv om veksten nå er lavere enn de siste årene. Økningen i aktivitet er særlig
knyttet til kjøp av private fosterhjem. Bevilgningen er derfor økt med 60 mill. kroner for å
dekke kostnader knyttet til aktivitetsvekst.
Som en følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 er posten økt med 6 mill.
kroner. Midlene skal inngå i Bufdirs kjøp av 19 garanterte plasser i ideelle senter for foreldre
og barn i etatens innkjøpsområde.
Post 60 Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak, kan nyttes under post 01
Bevilgningen dekker overføringer til kommunene for refusjon av utgifter som overstiger
satsen for kommunale egenandeler til forsterkning av fosterhjem og nærmiljøbaserte tiltak.
Refusjonene er regulerte i rundskriv om oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og
statlige barnevernsmyndigheter.
Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere
Post 01 Driftsutgifter
Posten dekker utgifter til kjøp av plasser i private omsorgssentre og drift av statlige
omsorgssentre. Posten dekker også ulike forvaltningsoppgaver knyttet til omsorgssentrene.
Det forventes at det vil være behov for i gjennomsnitt 430 plasser i omsorgssentrene i 2017.
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Kap. 858 Barne-, ungdoms- familiedirektoratet
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855, post 01
Norge har ratifisert Haagkonvensjonen 1996. Ratifikasjon forutsetter at Norge etablerer en
sentralmyndighet for konvensjonen. Konvensjonen fikk virkning fra 1. juli 2016. Bufdir er
sentralstyresmakt. Bevilgningen på posten er økt med 2 mill. kroner til dette formålet i 2017.
Posten er økt med 216 000 kroner mot en tilsvarende reduksjon av kap. 495 Integrerings- og
mangfaldsdirektoratet (IMDi), post 01, under Justis- og beredskapsdepartementet. Midlene
utgjør en justering av lønnsmidler i forbindelse med overføringen av ansvaret for
Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting fra IMDi til Bufdir i 2015.
I 2016 ble Bufdirs bevilgning midlertidig økt med 7 mill. kroner grunnet økt
arbeidsbelastning i direktoratet som følge av økt antall enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger. Det videreføres 4 mill. kroner til dette formålet i 2017. Økningen er ikke en varig
økning i Bufdirs driftsbudsjett.
Det avsettes 1 mill. kroner til å dekke direktoratets administrative utgifter tilknyttet kvalitetsog kompetansesatsingen, jf. postomtalen under kapittel 854 – post 21.
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Bevilgningen dekker utgifter til forskning og utviklingstiltak, inkludert videre utvikling av
IKT og digitalisering i Bufdir, og utbetalinger av godtgjørelse til medlemmene av
Fordelingsutvalet.
Det er avsatt 775 000 kroner til å dekke drift og utvikling av SEPSKIL, jf. brev av 14.10.2016
fra Bufdir.
Kap. 871 Likestilling og ikke-diskriminering
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 21
0,9 mill. kroner gjelder rammeavtalen om koordinering av likestillingsrelatert statistikk med
SSB. 1 mill. kroner skal gå til pilotsertifisering av virksomheter som møter en likestillings- og
mangfoldsstandard. 1,8 mill. kroner av tildelingen skal gå til innsats mot hatefulle ytringer.
1,5 mill. kroner skal gå til oppfølgning av handlingsplan på LHBTI-feltet. 0,2 mill. kroner til
gjennomføring av myndighetenes kontaktkonferanse med sivilt samfunn(FN
kvinnekommisjon). Se også omtale i Prop. 1 S (2016-2017).
Post 70 Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21
Det er avsatt om lag 5,6 mill. kroner til tilskuddsordningen familie- og likestillingspolitiske
organisasjoner (rundskriv 03/2017). Bufdir skal ha ansvar for å forvalte om lag 4,9 mill.
kroner til navngitte tilskudd (Reform, gender.no/Kilden, Norsk Kvinners Sanitetsforening og
Senter for likestilling i Agder). Videre skal Bufdir tildele 2,5 mill. kroner i tilskudd til NHOprosjektet Jenter og teknologi. Se også omtale i Prop. 1 S (2016-2017).
Post 72 Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn
Bevilgningen på posten går til tilskuddsordningen på LHBTI-området, jf. omtale i Prop 1 S
(2016-2017) og rundskriv 14/2017.
Post 73 Likestillingssentre
Bevilgningen går til å utbetale delfinansiering/grunnbevilgning av virksomheten ved
Likestillingssenteret, som blir driftet av stiftelsen Kvinneuniversitetet i Hamar, og av
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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
Posten skal gå til målrettede informasjons-, forskings- og utviklingstiltak/prosjekter som skal
bidra til å bedre situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.
5 mill. kroner 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
Bevilgningen går til tilskuddsordningene funksjonshemmede sine organisasjoner (rundskriv
04/2017) og fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Stiftelsen Klar Tale og
Stiftelsen SOR skal motta driftstilskudd over denne posten. Se også omtale i Prop 1 S (20162017).
Post 71 Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21
9,5 mill. kroner skal gå til 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.
Post 72 Funksjonshemmedes sine levekår og livskvalitet
Bevilgningen går tilskuddsordning for å bedre levekårene og livskvaliteten for personer med
nedsatt funksjonsevne, jf. omtale i Prop 1 S (2016-2017) og rundskriv 07/2017.

Inntekter:
Kap. 3842 Familievern
Post 01 Diverse inntekter
Posten er på tilsammen 696 000 kroner i 2017. Inntektene er diverse kursinntekter mv.
Kap. 3847 EUs ungdomsprogram
Post 01 Tilskudd fra Europakommisjonen
Posten er på 2,364 mill. kroner og 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.
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Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post 01 Diverse inntekter
Det meste av inntektene på posten er et resultat av at kommunen skal dekke ekstrautgifter som
gjelder den enkelte beboeren ved plassering i statlige tiltak når utgiftene ikke er knyttet til
tiltak som er en del av institusjonstilbudet. Dette er nærmere spesifisert i rundskriv Q06/2007. I tillegg blir tilfeldige inntekter regnskapsført på posten.
Post 02 Barnetrygd
På posten er det budsjettert med barnetrygd for barn under omsorg av barnevernet. Utgifter
som motsvarer refusjonene, blir regnskapsført på kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet.
Post 60 Kommunale egenandeler
Kommunenes egenandeler er prisjusterte fra inntil 66 900 kroner per barn per måned til inntil
68 740 kroner per barn per måned for opphold i institusjon og senter for foreldre og barn. For
andre tiltak er egenandelen prisjustert fra inntil 31 500 kroner per barn per måned til inntil 32
370 kroner per barn per måned. Kommunene i forsøket med økt kommunalt ansvar for
barnevernet vil betale særskilt fastsatte priser for statlige tiltak.
Som følge av avviklingen av refusjonsordningen for kommunale barnevernstiltak til enslige
mindreårige asylsøkere og flyktninger skal kommunene betale ordinær egenandel for opphold
i institusjon for bosatte enslige mindreårige flyktninger. Departementet forventer at dette vil
gi en økning i inntektene fra kommunale egenandeler på 15,5 mill. kroner i 2017.
Helårseffekten er anslått til 20,6 mill. kroner.
Som følge av forventet aktivitetsvekst i 2017, øker inntektene fra egenandeler med 6,5 mill.
kroner. Økningen knytter seg særlig til kommunene sine egenandeler ved kjøp av
fosterhjemsplasser. I 2016 ble bevilgningen økt med 133 mill. kroner, ut fra at kommuner i
forsøket med økt kommunalt ansvar for barnevernet vil betale mer for tiltak fra det statlige
barnevernet. Bevilgningen ble beregnet ut fra forutsetninger om gjennomsnittlige kommuner.
Bevilgningen er redusert med 125,1 mill. kroner, fordi kommunene som deltar i forsøket vil
ha en lavere bruk av statlige tiltak enn forutsetningene som lå til grunn for bevilgningen i
2016.
Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Post 01 Diverse inntekter
Inntektene knytter seg fra ulike prosjekter og tiltak, som egenandeler i forbindelse med
deltakelse i Hva med oss? og inntekter i forbindelse med andre samlivstiltak.

4.2. Fullmakter
A. Budsjettfullmakter som må delegeres hvert år, og som med dette delegeres
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gis fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av
utstyr (post 01) jf. Bevilgnings-reglementet § 3, i tråd med dagens regler.
Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 samtykker departementet i at det
inngås leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret 2017 på følgende vilkår:
- Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde den ordinære driften av
virksomheten.
27

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

5. Andre oppgaver og føringer
5.1. Forskning og utvikling
Kravene til Bufdirs innsats og aktiviteter knyttet til forskning og utvikling fremgår av
instruksen for direktoratet, samt oppdrag og postomtale i tildelingsbrevet. Se kap. 6.2 for krav
til rapportering.

5.2. Regjeringens fellesføringer
Bufdir skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten.
Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i
dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av
teknologi. I årsrapporten skal Bufdir gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og
tjenester er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av
tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder.

5.3. Samfunnssikkerhet og beredskap
Samfunnssikkerhet er vern av samfunnet mot hendelser som truer grunnleggende verdier og
funksjoner og setter liv og helse i fare. Bufdir har en viktig oppgave i et samfunnsperspektiv.
Direktoratet må derfor være forberedt på å håndtere alvorlige hendelser som kan påvirke
driften. Det vises også til tillegg nr. 9 til tildelingsbrevet for 2016, der dette er et tema.
Bufdir skal ha tydelige rammer for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Arbeidet
skal være systematisk og godt forankret i ledelsen og organisasjonen.
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OPPDRAG

Rapportering

O1 Samfunnssikkerhet og beredskap
Utarbeide et overordnet dokument som beskriver rammene for Bufdirs
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder redegjør for
ansvarsfordeling, relevante dokumenter, tidspunkt for revisjon og
oppdatering av dokumentene og hvordan fastsatte tiltak skal følges opp.
Dokumentet skal også beskrive hvordan oversikten over risiko og sårbarhet
brukes i det øvrige arbeidet.
O2 Samfunnssikkerhet og beredskap
Gjennomføre en beredskapsøvelse med informasjonssikkerhet som tema i
2017. Evalueringsrapport fra øvelsen og status for gjennomføring av
oppfølgingstiltakene skal oversendes departementet.

Oversendes som
vedlegg til 1.
tertialrapport

Årsrapport

5.4. Informasjonssikkerhet
Arbeidet med informasjonssikkerhet må ses i sammenheng med arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap i direktoratet.
OPPDRAG

Rapportering

O1 Informasjonssikkerhet

1. tertialrapport
(plan for arbeidet)

Utarbeide plan og gjennomføre tiltak for bedring av informasjonssikkerheten. Herunder vurdere både strategiske, organisatoriske og
tekniske tiltak. Oppdraget skal ses i sammenheng med kap. 5.7 under og
Dok. 1 (2016-2017) fra Riksrevisjonen.
O2 Informasjonssikkerhet
Ferdigstille styringssystem for informasjonssikkerhet.
O3 Informasjonssikkerhet
Utarbeide oversikt over tiltak som identifiseres i innføringen av
styringssystem for informasjonssikkerhet.

Årsrapport 2017
(gjennomføre tiltak)
Frist: senest 1. juni
2017. Rapportering
2. tertialrapport
Rapportering 2.
tertialrapport

Kontaktpunkt for IKT-hendelser
Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet[1] fra 2012 og tilhørende handlingsplan[2] pålegger
alle departementer å sørge for IKT-hendelseshåndtering i egen sektor. Lysneutvalget[3]
konkluderte i sin rapport om digitale sårbarheter at ingen sektor kan kontrollere sin sårbarhet

[1]

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-politikk/nasjonal_strategi_infosikkerhet.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan---nasjonal-strategi-for-in/id710471/
[3]
NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn.
[2]
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alene, siden den kan bli påvirket av sårbarheter fra andre sektorer. Det er derfor viktig at det i
BLDs sektor etableres et kontaktpunkt for å håndtere tilsiktede IKT-hendelser.
BLD vil med dette varsle at departementet tar sikte på at kontaktpunktet legges til Bufdir.
Denne funksjonen skal sikre at alle relevante aktører mottar korrekt varslingsinformasjon og
settes i stand til å gjøre nødvendige tiltak ved tilsiktede IKT-hendelser. I tillegg bør
kontaktpunktet ha en bistandsfunksjon mot virksomhetene i sektoren og være sektorens
bindeledd mot NSM/NorCERT. Regelmessig og hyppig informasjonsdeling er forutsatt å
være hovedoppgaven for kontaktpunktet.
BLD legger opp til å utrede funksjonens omfang, kostnader og finansiering i samråd med
Bufdir. Departementet vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette. Departementet
tar sikte på å avgjøre saken innen 1. juli 2017.

5.5. Nordisk og internasjonalt arbeid
Oppdrag knyttet til Nordisk barne- og ungdomskomite vil konkretiseres når formannskapsprogrammet for 2017 er ferdigstilt. Bufdir skal også i 2017 ha ansvar for flere oppgaver for
departementet på det nordiske og internasjonale området, jf. oppdrag gitt til tillegg til
tildelingsbrev nr. 6 i 2016.
Bufdir må også påregne oppgaver knyttet til gjennomføring av prosjektet "De nordiske
landenes implementering av Istanbulkonvensjonen", som er et samarbeidsprosjekt mellom
Justis- og beredskapsdepartementet og BLD under Norge sektorprogram for likestilling.

5.6. Fylkesmannen
Bufdir skal gi innspill til styringsdokumentene til fylkesmennene og gjennomføre
fagsamlinger. Departementet vil i 2017 foreta en nærmere gjennomgang av Bufdirs rolle i
styringen og oppfølgingen av fylkesmennene.

5.7. 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 i etatsstyringsmøtene om hvordan eventuelle merknader fra Riksrevisjonen er eller
vil bli fulgt opp. Dette gjelder også når direktoratet vurderer at Riksrevisjonens merknader er
tilstrekkelig fulgt opp (saken lukket). Bufdir skal oversende departementet kopi av svarbrev til
Riksrevisjonen når korrespondansen går direkte mellom Riksrevisjonen og etaten.

5.8. Rapportering – systemer og rutiner
I 2017 vil departementet ta initiativ til et samarbeid for å utvikle og effektivisere
rapporteringen fra direktoratet til departementet. I dette ligger både behov, rutiner og systemer
for effektiv rapportering.
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6. Rapportering og resultatoppfølging
BLD ønsker i større grad å få Bufdirs faglige vurdering av egen innsats og effekten av
gjennomførte tiltak. Dette gjelder også forventet effekt av iverksatte tiltak.

6.1. Økonomirapportering
I tillegg til tertial- og årsrapport skal Bufdir levere økonomirapporter for januar, mars, juli og
oktober. Økonomirapportene skal ta utgangspunkt i gjeldende budsjett, det vil si saldert
budsjett pluss eventuelle tilleggsbevilgninger. Utover dagens form og innhold ber
departementet om at økonomirapportene inneholder:


Prognose for bevilgningen ut året, inkludert informasjon om hvor stor prosentvis
aktivitetsvekst som ligger til grunn for prognosen, dersom dette er relevant for posten



Avvik mellom gjeldende budsjett og prognose



Forklaring på eventuelle avvik og hvilke tiltak som settes inn



For mars og juli skal økonomirapporten inneholde en statusrapport for alle
enkelttiltak, med prognose for fremdrift og økonomibehov ut året under følgende
kapittel og poster:
o
o
o
o
o
o

Kap, 840, post 21, 61, 70 og 73
Kap. 842, post 21 og 70
Kap. 846, post 21, 60, 61, 62, 70, 71 og 79
Kap. 854, post 21, 61 og 71
Kap. 871, post 21
Kap. 871, post 21

Vedlegg 7.4a) inneholder mal for økonomirapportene. Bufdir bes om å benytte malen så langt
det er hensiktsmessig. For kap. 855 ber departementet om at malen følges fullt ut.
Økonomioppfølgingsmøter mellom Bufdir og BLD avtales ved behov.

6.2. Forskning og utvikling


I årsrapporten skal det leveres en overordnet beskrivelse av direktoratets
forskningsarbeid, inkludert en vurdering av hvordan direktoratets innsats bidrar til å nå
departementets mål for forskningsarbeidet, jf. BLDs forskningsstrategi.



En oversikt over fullførte, pågående og planlagte evalueringer, FoU-prosjekter,
veiledere, faglige anbefalinger (for barnevernet) og andre relevante rapporter skal
leveres per 1. mars, 1. juni og 1. oktober. I vedlegg 7.4 fremgår malen for oversikten.



Et kort sammendrag av ferdigstilte rapporter og en nærmere redegjørelse for resultater,
anbefalinger og vurderinger fra ferdigstilte evalueringer senest ti virkedager før
offentliggjøring. Dette gjelder også interne rapporter og kunnskapsoppsummeringer
m.m. I vedlegg 7.4 fremgår malen for sammendrag.

Rapporteringen skal omfatte både egeninitierte aktiviteter og oppdrag som er gitt fra BLD.
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6.3. Andre rapporteringskrav
Bufdir skal:
Rapportering
a) vurdere hvordan tilskuddsordningene
a) Årsrapport
bidrar til måloppnåelse.
b) løpende vurdere: hvorvidt
b) Årsrapport
tilskuddsordninger direktoratet har
ansvar for treffer målgruppene,
behovet for evalueringer og eventuelle
sammenslåinger av ordninger.
c) rapportere nøkkeltall, prioriteringer,
c) Tertialrapporter og
erfaringer fra saksbehandling,
årsrapport
utfordringer med ordningene eller
regelverk for alle tilskuddsordninger
samlet etter endt saksbehandling.
d) informere om måloppnåelse i tråd med
d) Årsrapport
punkt 6.3.6 i Bestemmelser om
økonomistyring i staten når
gjennomgang av rapporter fra
tilskuddsmottakere er ferdig.
e) orientere departementet i forkant av
e) Løpende
samtlige kunngjøringer om tildelinger
av tilskudd. Det skal gå minimum ti
virkedager mellom orientering til
Tilskuddsordninger
departementet om tildeling av midler
og offentliggjøring.
f) vurdere revisjon av rundskriv med
f) Løpende
regelverk for samtlige
tilskuddsordninger. Forslag til
endringer i regelverk til
tilskuddsordninger må forelegges
departementet senest 2 måneder før
utlysning.
g) gi en oversikt over samtlige
g) 1. februar
tilskuddsordninger Bufdir forvalter i
form av en oppstilling med: navn på
tilskuddsordning, søknadsfrist,
forventet offentliggjøring av vedtak,
utbetalingstidspunkt, sum
tildelingsbrev, utbetalt, rest.
h) i økonomirapporteringen for mars og
h) 20. april og 20.
juli gi en status og risikovurdering
august
knyttet til utlysning,
søknadsbehandling og utbetalinger for
samtlige tilskuddsordninger.
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7. Vedlegg
7.1. Rapporteringsvedlegg
Det er vedlagt en oversikt over rapporteringskrav, inkludert styringsparametere og oppdrag.

7.2. Styringskalender
Rapportering

Frist til BLD

Årsrapport og regnskap for 2015

01.03.2017

Tertialrapport 1. tertial 2016:

01.06.2017

Tertialrapport 2. tertial 2016:

01.10.2017

Årsrapport og regnskap for 2016

01.03.2018

Styringsdialogmøter
Møte

Dato

1. etatsstyringsmøte

24.04.2017, kl. 12:00-14:00

2. etatsstyringsmøte

31.10.2017, kl. 13:30-15:30

Hovedtema
Årsrapporten for 2016, status/planlegging
for 2017 inkludert risiko og
risikoreduserende tiltak
Rapport for 2. tertial (status 2017) og
planlegging for 2017 inkludert risiko og
risikoreduserende tiltak.

Særmøter
Departementet vurderer om det skal avholdes særmøter i 2017 og vil eventuelt komme tilbake
til Bufdir med forslag til tema og tidspunkt.
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 dagsorden.

7.3. Andre frister
Budsjettinnspill

Frist

RNB 2017

22.02.2017

Resultatrapport til Prop. 1 S (2017-2018)

10.03.2017

Fullstendig tekstutkast til Prop. 1 S (2017-2018)

22.04.2017

Rammefordeling 2018 (augustkonferansen)
- aktivitetsvekst og EMA

08.05.2017

Nysaldering 2017
Konsekvensjustering/satsingsforslag 2019
(marskonferansen)

26.09.2017

23.05.2017 (aktivitetsvekst og EMA)

03.11.2017
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7.4. Maler
Det er vedlagt maler for følgende rapporteringer fra Bufdir:
a) Økonomirapporter
b) Oversikt over FoU, evalueringer, veiledere, faglige anbefalinger (for barnevernet)
m.m.
c) Sammendrag av ferdigstilte rapporter
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