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1. Innledning – bevilgninger og mål for Bufdir 

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet 

for 2018, jf. Prop. 1 S (2017-2018) for BLD og Innst. 14 S (2017-2018). Tildelingsbrevet 

2018 inneholder utgifts- og inntektsbevilgninger, angir mål for budsjettåret, prioriteringer, 

oppdrag og resultatkrav.  

Bufdir skal følge opp departementets krav og føringer, velge tiltak og etablere nødvendig 

samarbeid med andre for god mål- og resultatoppnåelse. Tildelingsbrevet gir ikke en 

uttømmende oversikt over direktoratets oppgaver og det vil komme tilleggsoppdrag og 

bestillinger gjennom året.  

Direktoratets mandat, ansvarsområder og hovedoppgaver er nedfelt i den til enhver tid 

gjeldende økonomi- og virksomhetsinstruks. Bufdir skal følge opp dette og jobbe videre med 

oppdrag fra tidligere år som ikke er avsluttet eller fullført, med mindre annet er avtalt med 

departementet.  

2. Overordnede prioriterte områder i 2018 

På barnevernområdet er kompetansestrategien for det kommunale barnevernet høyt prioritert. 

Satsingen på bedre helsehjelp til barn i barnevernet omfatter flere aktiviteter med risiko og har 

høy politisk oppmerksomhet. Arbeidet med fosterhjemsrekruttering og akuttfeltet vil også 

være prioriterte oppgaver i 2018.  

Bufdir skal prioritere bedre utnyttelse av meklingsordningen. Familievernets forebyggende 

arbeid i samarbeid med kommunene og innsats mot vold og overgrep skal også prioriteres. 

Videre skal Bufdir prioritere innsats mot fattigdom som rammer barn, ungdom og familier. 

Bufdir skal fortsette å videreutvikle sin rolle som fagdirektorat for områdene likestilling og 

ikke-diskriminering og styrke sin legitimitet utad på området. Bufdir skal også utvikle sin 

rolle som fagdirektorat for ungdomsområdet, med kompetanse på blant annet ungdomsarbeid, 

-medvirkning og -informasjon.  

Av oppgaver som berører samtlige av Bufdirs ansvarsområder, er innsatsen for å ivareta 

brukerinvolvering, utvikling av statistikk, kunnskap og indikatorer, samt arbeidet med 

digitalisering særlig viktig. I tillegg skal Bufdir ivareta sitt sektorovergripende ansvar i 

gjennomføringen av politikken på de ulike fagområdene. Bufdir har ansvar for 

kunnskapsutvikling gjennom forskning og evaluering som del av tjenesteutviklingen i etaten 

og på Bufdirs øvrige fagområder.  

3. Mål- og resultatkrav 2018 

Følgende mål fra Prop. 1 S (2017-2018) gjelder for Bufdir i 2018: 

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  
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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  

 

Mål 2: Trygge rammer for familiene 

God utnyttelse av meklingsordningen er et høyt prioritert område i 2018. Det er avgjørende at 

måltallet for andel barn som høres i mekling øker. Videre skal tilbud til familier som opplever 

høy konflikt etter brudd styrkes. Andel avtaleinngåelser i saker der foreldrene vurderer å reise 

sak for retten skal øke. Familievernets arbeid med forebygging og arbeidet med voldssaker 

skal styrkes. I 2018 får Bufdir en rekke oppgaver knyttet til opptrappingsplanen mot vold og 

overgrep.  Bufdir skal samordne arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn og unge 

med de andre velferdsdirektoratene. 

Delmål 2.2. Trygge familierelasjoner, likestilte foreldre og godt 

foreldresamarbeid til beste for barna 

Styringsparameter (S) Resultatkrav (R)  Rapportering 

S 2.2.1 Andel barn som høres i mekling 
R 2.2.1 Minimum 30 % av barn over 7 

år høres i forbindelse med mekling. 1 

Tertial- og 

årsrapport 

S 2.2.2 Andel avtaleinngåelser i saker 

der foreldrene vurderer å reise sak for 

retten 

R 2.2.2 40 % avtaler i saker der 

foreldrene vurderer å reise sak for 

retten.  

Tertial- og 

årsrapport 

S 2.2.3 Avdekking og oppfølging av 

vold i familievernets saker 

R 2.2.3 Andelen saker hvor det gis et 

tilbud om behandling og oppfølging av 

familier med utfordringer knyttet til 

vold bør utgjøre 20 % av avsluttede 

saker.  

Årsrapport 

S 2.2.4 Tiltak som gir hjelp og støtte til 
foreldre 

R 2.2.4 Økt bruk av foreldrestøttende 

tiltak fra 2017-nivå.  
Årsrapport 

S 2.2.5 Familievernets forebyggende 
arbeid i samarbeid med kommunene 

R 2.2.5 Styrket samarbeid mellom 

familieverntjenesten og relevante 

kommunale tjenester. 

Årsrapport 

                                                   

 
1 Barn under 7 år kan også ha rett til å bli hørt.7-årsgrensen her gjelder selve rapporteringen. Det skal 

prosentueres med utgangspunkt i alle barn mellom 7 og 16 år som har foreldre som møter til mekling. 
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OPPDRAG (O) Rapportering 

O 2.2.1 Samarbeide med Domstolsadministrasjonen om å utvikle og tilrettelegge 

tiltak for bedre samhandling mellom familieverntjenesten og domstolene i saker 

med høyt konfliktnivå etter barneloven, herunder identifisere saker som bør 

sendes tilbake fra domstolene til mekling i familievernet, jf. anmodningsvedtak 

nr. 494 i Innst. 195 L (2016-2017) gjort i forbindelse med behandlingen av Prop. 

161 L (2015-2016) Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap). Målet er 

flere avtaler til barnets beste og at flere saker med høyt konfliktnivå løses uten 

domstolsbehandling. 

1. mai 2018 

O 2.2.2 Koordinere og følge opp regjeringens nasjonale strategi for foreldrestøtte 

Trygge foreldre – trygge barn  
Årsrapport 

Delmål 2.3. Effektive virkemidler i arbeidet mot vold og seksuelle overgrep 

Styringsparameter (S) Resultatkrav (R)   Rapportering 

S 2.3.1 Kvalitet i krisesentertilbud 
R 2.3.1 Økt bruk av foreldrestøttende tiltak 

ved krisesentrene. 
Årsrapport 

 

S 2.3.2. Kunnskap og bevissthet i 

befolkningen om vold og 

overgrep 

R 2.3. Økt kunnskap om vold og overgrep til 

barn og unge og til tjenester som når barn og 

unge.   

Årsrapport 

 

Oppdrag (O) Rapportering 

O 2.3.1 Bidra i arbeidet med å følge opp Opptrappingsplanen mot vold og 

overgrep 2017–2021, herunder:    

a) Bidra i arbeidet med å utvikle en nasjonal kompetansestrategi om vold og 

overgrep i samarbeid med andre fagdirektorater. 

b) Bidra til implementering av opplæringsprogram i kommunene om samtale 

med barn om vold og overgrep. Direktoratets skal innen 1. mars 2018 

utarbeide forslag til plan for implementering i kommuner og fylker.  

c) Bidra til bruk av digitalt informasjonsmateriell om vold og overgrep i 

barnehage og skole. Direktoratet skal innen 1. juni utarbeide forslag til en 

implementeringsplan.   

d) I samarbeid med KS vurdere behovet for veiledere eller andre 

pedagogiske verktøy om hvordan ansatte i kommuner kan avdekke og 

følge opp vold i nære relasjoner, jf. anmodningsvedtak 596 (2016-2017).  

e) Igangsette en evaluering av ordningen med tverrfaglige 

konsultasjonsteam. 

f) Følge opp evalueringen av sentrene mot incest- og seksuelle overgrep. 

Direktoratet skal innen 15. mars 2018 gi anbefalinger med hensyn til 

hvordan tilbudet kan videreutvikles.  

1. tertial-

rapport og 

årsrapport, 2. 

tertialrapport 

for oppdrag j) 
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g) Gjennomgå direktoratets veiledere, rundskriv og retningslinjer for å sikre 

at vold og overgrep er godt nok ivaretatt der det er relevant. 

h) Prøve ut en modell for håndtering av vold og overgrep mot sårbare 

voksne (TryggEst).   

i) Bidra i arbeidet med å utvikle en strategi for å forebygge og bekjempe 

internettrelaterte overgrep, jf. anmodningsvedtak nr. 605 (2016-2017). 

j) Revidere Veileder for utarbeidelse av plan for krisehåndtering. Mistanke 

om ansattes seksuelle overgrep mot barn. Bufdir bes om å involvere 

U.dir. i arbeidet.  

O 2.3.2 Bidra i arbeidet med ny handlingsplan mot voldtekt som skal lanseres 

våren 2018.   
Årsrapport 

O 2.3.3 Veileder om innhold og kvalitet i krisesentertilbudet er gjort kjent i alle 

kommuner. 
Årsrapport 

Mål 3. Et samfunn med like muligheter og uten diskriminering 

Bufdir skal bidra til likestilling og hindre diskriminering på områdene kjønn, nedsatt funksjons-

evne, 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. Bufdir har 

sektorovergripende ansvar for å bidra til likeverdige tjenester. Bufdir skal videreutvikle sin rolle 

som fagdirektorat på feltet gjennom å dele kunnskap om likestilling og koordinere arbeidet med 

implementering av likestillingspolitikken på kommunalt og regionalt nivå.  

Delmål 3.1 Et mer likestilt samfunn med like rettigheter 

Styringsparameter 

(S) 
Resultatkrav (R)   Rapportering 

S: 3.1.1 Kunnskap om 

likestilling og ikke-

diskriminering 

R 3.1.1 a) Oppdatert kunnskap og statistikk om 

likestilling, levekår, universell utforming og 

diskriminering. 

R 3.1.1 b) Tilstandsanalyse som belyser manglende 

måloppnåelse og utfordringer på området.   

Tertial- og 

årsrapport 

S: 3.1.2 

Sektorsamarbeid for å 

fremme likestilling og 

hindre diskriminering. 

 

R 3.1.2 a) Kompetansen om likestilling i statlige 

virksomheter er økt 

R 3.1.2 b) Handlingsplaner er godt koordinert og tiltak 

igangsatt eller gjennomført 

R 3.1.2 c) Gjennomført erfaringsutveksling og 

formidlet gode eksempler med internasjonale 

samarbeidspartnere. 

Årsrapport 

S: 3.1.3 Informasjons- 

og utviklingsarbeid 

R 3.1.3 Formidle kunnskap og råd om likestilling til 

kommuner og organisasjoner. 
Årsrapport 
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Oppdrag (O) Rapportering 

O 3.1.1 Bufdir skal delta i arbeidet med å utforme en strategiplan for likestilling 

av personer med nedsatt funksjonsevne. Direktoratet skal ha ansvar for faglige 

innspill til utformingen av en strategi for samordning og gjennomføring av 

regjeringens politikk. Videre skal direktoratet bistå departementet i dialogen med 

sivilt samfunn og utviklingen av konkrete tiltak innenfor rammene av planen.  

Årsrapport 

O 3.1.2 Bufdir skal delta i program for kapasitetsutvikling, LIKE – likestilling for 

utvikling i perioden 2017-2021 i tråd med rammeavtale om LIKE for 2017–2021 

mellom Bufdir og direktoratet for utviklingssamarbeid – Norad. 

Årsrapport 

O 3.1.5 FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(CRPD): Utvikle god kunnskap og statistikk på området. Bidra til å øke kunnskap 

om og kjennskap til konvensjonen på regionalt og kommunalt nivå.  

2. tertial- og 

årsrapport 

O 3.1.6 Arrangere en årlig, bred konferanse om kjønnslikestilling. Årsrapport 

O 3.1.7 Utvikle en overordnet plan og strategi for å videreutvikle sin rolle som 

fagdirektorat på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet. 
2. tertial  

O 3.1.8 Rapportere på foreløpige erfaringer med samarbeidet med KMD om 

universell utforming. 

2. tertial-

rapport 

O 3.1.9 Utkast til oppdatert veileder om konsekvenser for likestilling i løpet av 

2018, slik at den er i tråd med revidert utredningsinstruks og ny likestillings- og 

diskrimineringslov.  

Årsrapport 

Mål 4: Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom 

Direktoratet skal fortsette sitt samarbeid med andre direktorater på oppvekstfeltet 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. Regjeringens strategi mot barnefattigdom utløp i 2017, men tiltakene skal følges 

opp videre. Evalueringen av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, statusrapporten 

om innsatsen mot barnefattigdom og NOU 2017:16 Offentlig støtte til barnefamiliene gir 

viktig kunnskap om hvordan innsatsen skal formes videre. Bufdir skal i 2018 ha særlig fokus på 

arbeidet med ungdomsmedvirkning.  

Delmål 4.1: Like muligheter til deltakelse for barn og ungdom 

Oppdrag (O) Rapportering 

O 4.1.1 Bufdir skal overta ansvaret for SSBs statistikk om barn og unge. 

Bufdir skal vurdere nytten og bruken av statistikken og foreslå eventuelle 

behov for videreutvikling. 

Årsrapport 
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Delmål 4.2: Redusere konsekvenser av fattigdom for barn og ungdom 

Styringsparameter (S) Resultatkrav (R) Rapportering 

S 4.2.1 Samarbeid mellom 

kommuner og frivillig sektor 

om Fritidserklæringen  

R 4.2.1 Andelen kommuner som har 
inngått slike avtaler øker 
sammenlignet med 2017. 

1.tertialrapport 
Årsrapport 

S 4.2.2 Kunnskap om 

barnefattigdom 
R 4.2.2 Utvikle kunnskap og statistikk 
om barnefattigdom i kommunene 

Årsrapport 

 

Oppdrag (O) Rapportering 

O 4.2.2 Bufdir skal utvikle kommuneindikatorer på oppvekstfeltet. Årsrapport 

O 4.2.3 Bufdir skal utvikle en strategi for at kunnskap, god praksis, relevante 

verktøy og tiltak om barnefattigdom gjøres kjent og tilgjengelig i kommuner, 

organisasjoner og relevante miljøer.  

1. tertialrapport 
og årsrapport 

Mål 5: Utsatte barn og ungdom gis omsorg, trygghet og 

utviklingsmuligheter 

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 Fosterhjem til barn i 

målgrupper som det er vanskelig 

å rekruttere fosterhjem til.  

R 5.1.1 Færre barn og unge enn i 2017 

venter på fosterhjem etter dato for ønsket 

oppstart. 

Tertial- 

årsrapport 

 

S 5.1.2 Effekt av  

 behandlingsinstitusjoner 

 FFT, MST og PMTO. 

R 5.1.2 Lavere problembelastning etter 

fullført tilbud versus ved innskriving. 
Årsrapport 

S 5.1.3 Deltakelse i opplærings-

program og videreutdanningene 

for tilsatte i barnevernet. 

R 5.1.3 a) Minst 400 deltakere i året i 

opplæringsprogrammet. 

R 5.1.3 b) Minst 90 % utnyttelse av 

studiekapasiteten på 280 studieplasser i 

de statlig finansierte videreutdanningene. 

Årsrapport 
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Oppdrag (O) Rapportering 

O 5.1.1 Utredninger i kompetansestrategien: 

a) Utrede og foreslå krav til kompetanse i det kommunale barnevernet, 

som del av kompetansestrategien. Utredningen ses i sammenheng 

med tidligere oppdrag om å utrede autorisasjonsordning for 

barnevernet og kompetansekrav til barnevernsledere.  

b) I samarbeid med universitets- og høgskolesektoren utrede innhold i, 

omfang av, og modeller for barnevernsutdanninger på masternivå. 

Bufdir skal utarbeide en plan som angir prosess for arbeidet og leveranser til 

BLD. 

Frist for 

Bufdirs plan for 

prosess og 

leveranser er 

15. mars 2018. 

O 5.1.2 Evaluere de ulike spesialiserte hjelpetiltaksprogrammene som tilbys i 

dag og sikre at barn og unge gis en betydelig rolle i denne evalueringen, jf. 

Stortingets anmodningsvedtak nr. 780 av 7. juni 2017 ifm. behandlingen av 

Prop. 73 L (2016-2017). 

Årsrapport 

O 5.1.3 Utvikle innholdet i og retningslinjer for det statlige tilbudet av 

spesialiserte hjelpetiltak, jf. Prop 73 L (2016-2017). Forslaget må kunne 

gjennomføres innen Bufetats eksisterende rammer. Økonomiske og 

administrative konsekvenser må utredes.   

Årsrapport 

O 5.1.4 Utvikle og foreslå retningslinjer for målgruppe for og innhold i det 

spesialiserte tilbudet til sped- og småbarn, i samarbeid med relevante parter, 

jf. Prop. 73 L (2016-2017). Forslaget må kunne gjennomføres innen Bufetats 

eksisterende rammer. Økonomiske og administrative konsekvenser må 

utredes.  

Årsrapport 

O 5.1.5 Utvikle og foreslå retningslinjer for målgruppe og innhold i det 

statlige tilbudet av spesialiserte fosterhjem, jf. Prop. 73 L (2016-2017). 

Forslaget må kunne gjennomføres innen Bufetats eksisterende rammer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser må utredes.  

Årsrapport  

O 5.1.6 Utvikle og anbefale barnevernstiltak som kan hindre uønsket 

oppsplitting av søskenflokker som må plasseres utenfor hjemmet. Ett tiltak 

som skal vurderes, skal være SOS-barnebyers modell for søskenplassering, 

jf. postomtalen under kap. 854, post 71. Finansieringsmodeller for tiltakene 

skal utredes, sammen med tiltakenes andre økonomiske og administrative 

konsekvenser. 

Årsrapport  

O 5.1.7 Utrede hvordan barneverntjenesten kan få hjelp til veiledning i saker 

med mindreårige ofre for menneskehandel og vurdere behovet og 

mulighetene for nærmere oppfølging av slike saker, jf. Stortingets 

anmodningsvedtak nr. 932 av 14. juni 2017 ifm. behandlingen av Dokument 

8:100 S (2016-2017).  

Årsrapport  

O 5.1.8 Oppdatere Tvangsekteskap og æresrelatert vold – en veileder til 

barnevernstjenesten fra 2012. Arbeidet må ses i sammenheng med 

revisjonen av retningslinjene om etterlatte barn i utlandet.  

Årsrapport 
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O 5.1.9 Bidra til at alle kommuner har en forsvarlig ordning for 

akuttberedskap. 
Årsrapport  

O 5.1.10 Overta forvaltningsansvaret for Statistisk Sentralbyrås publikasjon 

"Barnevernsinstitusjoner".  

Kort 

statusrapport i 

første tertial, og 

årsrapport 

O 5.1.11 Kvalitet i barneverninstitusjoner: 

a) Innføre effektmåling i alle barneverninstitusjoner, med kartlegging av 

barn både ved innskriving og utskriving 

b) Innføre månedlige brukerundersøkelser for alle barn i statlige og 

private barneverninstitusjoner som Bufetat benytter 

Årsrapport 

O 5.1.12 Gjennomgå reglene for anbud i det statlige barnevernet, herunder 

legge fram retningslinjer for kvalitetssikring og kontroll, jf. Stortingets 

anmodningsvedtak nr. 783 av 7. juni 2017 ifm. behandlingen av Prop. 73 L 

(2016-2017). 

I tekst-

innspillet til 

Prop. 1 S 

(2018–2019) 

(16.04.2018) 

O 5.1.13 I samarbeid med kommunal sektor planlegge for en digital 

understøttelse av kvalitetssystem og innbyggertjenester, slik at 

kravspesifikasjon og anskaffelsesstrategi for slike løsninger er ferdigstilt i 

løpet av 2018. Videreutvikle kvalitetssystemet og forberede pilotering av 

enkelte elementer uten digital understøttelse innen utgangen av 2018. 

Årsrapport 

Delmål 5.2 Helhetlige og samordnede tilbud og tjenester 

Styringsparameter (S) Resultatkrav  (R) Rapportering 

S 5.2.1 Barn i plasseringstiltak av Bufetat som 

benytter seg av et fulltids grunnskoletilbud eller 

som går på skole iht. individuell 

opplæringsplan (IOP).  

R 5.2.1 Alle barn. Årsrapport 

S 5.2.2 Enslige mindreårige i omsorgssentre 

som bosettes innen tre måneder etter innvilget 

tillatelse. 

R 5.2.2 En større andel av 

barna enn i 2017 bosettes 

innen tre mnd.  

Årsrapport 
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Delmål 5.3: Rettssikkerhet for barn, ungdom og familiene deres 

Bufdir skal ha god innsikt i barnas situasjon på institusjon, uavhengig av institusjonens 

eierforhold. 

Styringsparameter (S) Resultatkrav (R)   Rapportering 

S 5.3.1 Medvirkning for barn ved 

inntak til institusjoner. 

R 5.3.1 Alle barn har fått tilbud 
om å gjennomføre 
avklaringsmøte ved inntak til 
institusjon. 

Årsrapport 

S 5.3.2 Medvirkning for barn ved 

formidling av fosterhjem til 

kommunen. 

R 5.3.2. Alle barn over 7 år har fått 

tilbud om å delta i avklaringsmøte i 

saker der Bufetat bistår kommunene 

med formidling av fosterhjem.  

Årsrapport  

S 5.3.3 Lukking av avvik etter 

Fylkesmannens tilsyn i Bufetat.  

R 5.3.3 Alle avvik er lukket i 

henhold til plan. 
Årsrapport 

 

Oppdrag (O) Rapportering 

O 5.3.1 Bufdir skal informere kommunene om at det i tilfeller der barnet har 

alvorlige atferdsvansker er viktig å fremme sak etter barnevernloven § 4-24 eller 

treffe vedtak etter § 4-26, også når barnet er under barneverntjenestens omsorg. 
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 

I henhold til Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 2018 stilles følgende bevilgning til 

disposisjon for Bufdir i 2018, jf. § 7 i Reglement for økonomistyring i staten. Midlene skal 

nyttes i tråd med Prop. 1 S (2017-2018) og Innst. 14 S (2017-2018), samt de presiseringene 

som gis i dette brevet.  

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.  

4.1.1 Utgifter 

Kap. 842 Familievern               (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2018 

01 Driftsutgifter 336 952 

21 Spesielle driftsutgifter 30 896 

70 Tilskudd til kirkens familievern mv.  202 586 

Sum kap. 842  570 434 
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Kap. 847 EUs ungdomsprogram              (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2018 

01 Driftsutgifter 8 236 

Sum kap. 847  8 236 

Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet             (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2018 

01 Driftsutgifter 3 751 754 

21 Spesielle driftsutgifter 23 559 

22 Kjøp av private barneverntjenester 2 561 973 

60 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak 415 176 

Sum kap. 855  6 752 462 

Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere         (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2018 

01 Driftsutgifter 213 801 

Sum kap. 856  213 801 

Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet            (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2018 

01 Driftsutgifter 257 671 

21 Spesielle driftsutgifter 14 217 

Sum kap. 858  271 888 

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 

saldert budsjett 2017. 

4.1.2. Inntekter 

Kap. 3842 Familievern              (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2018 

01 Diverse inntekter 715 

Sum kap. 3842  715 

Kap. 3847 EUs ungdomsprogram              (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2018 

01 Tilskudd fra Europakommisjonen 2 364 

Sum kap. 3847  2 364 

Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet             (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2018 

01 Diverse inntekter 15 569 

02 Barnetrygd 3 959 
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60 Kommunale egenandeler 1 472 039 

Sum kap. 3855  1 491 567 

Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet             ( i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2018 

01 Diverse inntekter 470 

Sum kap. 3858  470 

4.1.3. Fullmakt til overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf. 

Bevilgningsreglementet § 11 

Barne- og likestillingsdepartementet delegerer følgende merinntektsfullmakter til Bufdir:  

Tildelingen kan overskrides på:  mot tilsvarende merinntekter under: 

kap. 842 post 01 kap. 3842 post 01 

kap. 847 post 01 kap. 3847 post 01 

kap. 855 post 01 kap. 3855 postene 01, 02 og 60 

kap. 856 post 01 kap. 3856 post 01 

kap. 858 post 01 kap. 3858 post 01 

 

4.1.4. Prosjekt- og tilskuddsmidler 

Bufdir gis videre fullmakt til å forvalte følgende prosjekt- og tilskuddsmidler: 

                   (i 1 000 kroner) 

Kap./post Prosjekt- og tilskuddsmidler 
Budsjett 

2018 

496/62 Kommunale innvandrertiltak 16 000 

496/71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet 7 000 

800/21 Spesielle driftsutgifter 200 

840/21 Spesielle driftsutgifter 18 078 

840/61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre 95 921 

840/70 Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv. 23 630 

840/73 Tilskudd til senter for voldsutsatte barn 30 214 

841/21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse 10 946 

841/22 Opplæring, forskning, utvikling mv. 4 100 

841/70 Tilskudd til samlivstiltak 10 209 

843/70 Adopsjonsstønad 12 172 

846/21 Spesielle driftsutgifter 8 000 

846/60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 35 564 

846/61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 269 441 

846/62 Utvikling i kommunene 91 468 

846/70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 144 345  

846/71 Utvikling og opplysningsarbeid mv. 19 220 

846/79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid 7 856 

854/21 Spesielle driftsutgifter 47 000 

854/61 Utvikling i kommunene 20 108 

854/62 Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning 19 700 

854/71 Utvikling og opplysningsarbeid mv. 27 600 
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854/72 Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet 106 070 

871/21 Spesielle driftsutgifter 8 746 

871/70 Likestilling mellom kjønn mv. 16 000 

871/72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 11 578 

871/73 Likestillingssentrene 8 454 

872/21 Spesielle driftsutgifter 12 738 

872/70 Funksjonshemmedes organisasjoner 213 176 

872/71 Universell utforming og økt tilgjengelighet 12 800 

872/72 Funksjonshemmedes sine levekår og livskvalitet 11 853 

Postomtale utgifter: 

Kap. 496 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 

Post 62 Kommunale innvandrertiltak 

Det tildeles 16 mill. kroner 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 

LHBTI-ungdom ofte møter i en krisesituasjon. LHBTI-personers spesielle behov må 

tydeliggjøres i arbeidet med bo- og støttetilbudet 

 

Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet 

Det tildeles 2 mill. kroner til mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll, 

æresrelatert vold og tvangsekteskap, jf. anmodningsvedtak nr. 685 av 23. mai 2017. Dette 

inngår i tiltak 9 i handlingsplanen på området. Det tildeles også 5 mill. kroner til Født fri: 

Kontaktforum for minoritetskvinner og æreskultur. 

Kap. 800 Barne- og likestillingsdepartementet 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Midlene på posten skal benyttes til oppfølging av adoptivfamilier jf. tillegg til tildelingsbrev nr. 6 

2017. 

Kap. 840 Tiltak mot vold og overgrep 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 

Midlene på posten benyttes til ulike tiltak i arbeidet med vold og overgrep; A) 

Kunnskapsutvikling og videreutvikling av kommunenes krisesentertilbud og tilbudet som gis i 

støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep, B) Regionale konferanser om vold og 

overgrep mot barn og unge, C) Deler av beløpet kan benyttes til å dekke utgifter til 

personalressurser på voldsfeltet, herunder administrasjon av tilskuddsordninger og oppfølging 

av tiltak. D) Tiltak i opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021.  

Til oppfølging av tiltak i opptrappingsplanen tildeles også følgende:   

Det tildeles 5,050 mill. kroner til foreldrestøttende tiltak, herunder til veiledningsopplegg 

rettet mot foreldre og foresatte som er bekymret for barna sine og til arbeidet med bruk av 

ICDP på krisesentre. Midlene skal også benyttes til å videreføre arbeidet med 

utviklingsprosjekter for å styrke tilbudet til utsatte grupper i krisesentertilbudet.   

Det tildeles 3,6 mill. kroner til videreutvikling og implementering av RVTS sin portal og 

opplæringsprogram for ulike faggrupper i kommunene om å samtale med barn  
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Det tildeles 3 mill. kroner til informasjonstiltak og digitalt infomateriell til bruk i barnehage 

og skole. 

Bufdir tildeles 2,7 mill. kroner til omfangsundersøkelsen om vold og seksuelle overgrep i regi 

av NKVTS.  

Bufdir tildeles 0,5 mill. kroner til å igangsette en evaluering av bruken av tverrfaglige 

konsultasjonsteam, jf. Opptrappingsplan mot vold og overgrep.  

Post 61 Tilskudd til incestsentre og voldtektsentre, overslagsbevilgning  

Tildelingen dekker tilskudd til støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep for utsatte og 

pårørende, samt tilskudd til voldtektsentre, jf. eget regelverk. 

Post 70 Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv, kan nyttes under kap. 840, post 21 og kap. 

858, post 01  

Bufdir tildeles 1 mill. kroner til kompetansehevende tiltak i regi av RVTS-ene for ansatte i 

krisesentertilbudet. Det tildeles videre 17,7 mill. kroner til landsdekkende telefon for incest- 

og seksuelt misbrukte, Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlesting, SEIF 

sitt informasjons- og krisetilbud til ungdom som er utsatte for tvangsekteskap og 

kjønnslemlesting. Videre skal midlene brukes til tilskuddsordningen Drifts- og 

prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep. 

Bufdir skal forvalte BLDs andel av basisbevilgningen til Nasjonalt kunnskapssenter mot vold 

og traumatisk stress (NKVTS), samt ivareta dialog med Helsedirektoratet. Dette utgjør 4,9 

mill. kroner av tildelt beløp på posten. 

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, 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.  

Bufdir tildeles midler til opplæring av nye meklere og til kompetanseheving av 

meklerkorpset. Midlene skal også brukes til å følge opp meklingsordningen herunder å 

gjennomføre og styrke kompetansehevende tiltak for meklere i høykonfliktsaker og 

kompetansen deres i å samtale med barn. 

Post 70 Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 842, post 01 og kap. 858, post 01 

Posten omfatter tilskudd til lokale samlivskurs og utviklingstiltak. 
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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. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Midlene på posten går til utgifter til forskning, utviklingsarbeid og kompetanseheving i 

familievernet. Midlene skal også benyttes til å utvikle samarbeidet mellom familieverntjenesten 

og stiftelsen Alternativ til vold videre. 

Post 70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 01  

Tildelingen skal finansiere drift av kirkelige familievernkontor. 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). 

Stortinget har ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 styrket tilskudd til kirkens 

familieverntjeneste med 12,5 mill. krone både for å øke aktiviteten generelt – slik at flere barn 

får tilbud om egen samtaletime i forbindelse med samlivsbrudd i familien på alle kontorer – 

og for å sikre verdibaserte og ideelle alternativ innenfor familieverntjenesten, jf. Innst. 14 S 

(2017-2018).  

 

Tildelingen skal også dekke tilskudd til sentralleddet i Stiftelsen Kirkens Familievern i tråd 

med Stortingets føringer, jf. flertallsmerknad på side 21 i Innst. 14 S (2017-2018). 

Kap. 843 Adopsjonsstøtte  

70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning  

I 2018 utgjør tilskuddet 93 634 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 

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 

forbilde skal kåres i 2018. Til dette tildeles 200 000 kroner. 

Det er satt av 2,6 mill. kroner til drift av programmet Familie for første gang (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. Det tildeles 200 000 kroner til dette. Midlene kan også benyttes til andre 

informasjonstiltak på det internasjonale barne- og ungdomsområdet. 
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Bufdir skal forvalte BLDs andel av tildeling til fylkesmannen i Troms knyttet til utvikling av 

Sjumilstegsmetoden. Dette utgjør 750 000 kroner. Bufdir tildeles 450 000 til kjøp av SSBs 

statistikk om barn og unge. Bufdir tildeles 300 000 kroner til oppfølging av 

Fritidserklæringen.  

Bufdir tildeles 3,1 mill. kroner til forvaltning av tilskuddsordningene på BLDs område som 

inngår i strategien mot barnefattigdom, og annen oppfølging på barnefattigdomsfeltet. Videre 

tildeles 400 000 kroner til pedagogisk verktøy til kommunene.  

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. Det skal gis 

direkte tilskudd til Kirkens Bymisjon (FRI), Blå Kors (Barnas stasjon) og Røde Kors (Ferie 

for alle) og organisasjonen MOT.  

Øremerkede tilskudd i 2017 til Kirkens Bymisjon (FRI), Blå Kors (Barnas stasjon) og Røde 

Kors (Ferie for alle) og organisasjonen MOT videreføres. I 2018 har Stortinget vedtatt en 

økning i øremerket tilskudd til enkeltorganisasjoner på til sammen 20 mill. kroner, jf. Innst. S 

14 (2017-2018) der det vises til budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og 

Kristelig folkeparti om statsbudsjettet for 2018. I tillegg er rammen for ordningen generelt 

styrket med 25 mill. kroner. 

Post 62 Utvikling i kommunene 

Regelverket for tilskuddsordningen Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av 

utsette barn blir samordna med regelverket for tilskuddsordningen Bedre tverrfaglig innsats 

under HOD. Det er satt av 27,6 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til systematisk 

identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Videre er det satt av 32,57 mill. kroner til 

tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Det er satt av 31,3 

mill. kroner til tilskuddsordningen Foreldrestøttende tiltak i kommunene. 

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 2018 satt av 12 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 

2018 satt av 132,4 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 1,57 mill. kroner. I tillegg skal 0,5 mill. kroner øremerkes tilskudd til Barnevakten. 

Det tildeles 14,6 mill. kroner til programmet Familie for første gang (Nurse Family 

Partnership-programmet). Det er også satt av prispenger til Årets forbilde. Prisen deles ut 

annethvert år.  
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Bufdir skal ha et forsvarlig og effektivt tilsyn med de tre godkjente adopsjonsorganisasjonene, 

dvs. Inoradopt, Verdens barn og Adopsjonsforum. Departementet har satt av 2,3 mill. kroner 

til driftsstøtte til adopsjonsorganisasjonene og i tillegg 170 000 kroner i samlet støtte til disse 

til informasjons- og etterarbeid. I tillegg er det avsatt midler til 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 2018 satt av ca. 3,5 mill. kroner til dette formålet. Tildelingen skal også dekke 

finansiering 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 2018 satt av ca. 4,1 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 01 Driftsutgifter, 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+.  

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 

Det tildeles 11 mill. kroner til kompetansestrategien i det kommunale barnevernet over denne 

posten. Midlene skal nyttes til utvikling av kvalitetssystem, drift av veiledningsteam og 

gjennomføring av dialogmøter med kommunene. Det tildeles også 7 mill. kroner som skal 

fordeles videre til fylkesmannsembetene. Midlene skal finansiere fylkesmannens arbeid med å 

etablere og følge opp kommunale læringsnettverk og koordinere kompetansetiltak opp mot 

kommunene.   

Bufdir tildeles 1,5 mill. kroner til sitt arbeid med å planlegge, administrere og koordinere 

tiltakene i kompetansestrategien for det kommunale barnevernet.  

4,2 mill. kroner av midlene på posten skal nyttes til prosjektering, utvikling og utprøving av 

nye IKT-løsninger på barnevernområdet, herunder Bufdirs arbeid i samarbeidsprosjektet 

DigiBarnevern. Bevilgningen må ses i sammenheng med bevilgningen til 

kompetansestrategien (se omtale over), som også omfatter midler til utvikling av 

kvalitetssystem.  

Det tildeles 7,1 mill. kroner til prosjektet om barnevernsbarns skolegang. Midlene skal bl.a. 

gå til utvikling av statistikk, oppfølging av holdningsundersøkelsen, utvikling og utprøving av 

hjelpetiltaket "Skolelos", revidering og fornyet implementering av den digitale veilederen om 

samarbeid mellom skole og barnevern, og implementering av opplæringsprogrammet om 

skolestøttende arbeid i barnevern- og skolesektoren. 
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8 mill. kroner av midlene på posten skal nyttes til å styrke samarbeidet mellom barnevernet og 

helsetjenestene for å gi barn i barnevernet bedre tilgang på nødvendige og forsvarlige 

helsetjenester. Midlene skal gå til videreføring av oppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2017, som 

inkluderer: 

- Utvikling/implementering av modeller/strukturer som sikrer barn i barnevernet tidlig 

utredning for psykiske helseplager og tilgang på nødvendig helsehjelp. 
- Beskrivelse av målgruppe, innhold i og organisering av omsorgs- og 

behandlingsinstitusjoner.  

- Utarbeidelse/implementering av nasjonale føringer for innhold i samarbeidsavtaler 

mellom kommunalt og statlig barnevern, kommune og spesialisthelsetjeneste 

- Tilrettelegging for/oppstart av bruk av digitale verktøy for psykisk helsehjelp til barn i 

barneverninstitusjon. 

Tildelingen som skal fordeles til fylkesmennene for å bidra til bedre samordning- og 

veiledningsarbeid på barnevernsområdet økes fra 4,5 til 5 mill. kroner. 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 2,2 mill. kroner til oppfølgingen av Meld. St. (2015-2017) Trygghet og omsorg – 

fosterhjem til barns beste og1 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. 

Post 61 Utvikling i kommunene 

Det tildeles 9,5 mill. kroner som skal benyttes som stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter 

i kommunale læringsnettverk. Midlene skal forvaltes av fylkesmannsembetene.  

Det tildeles inntil 180 000 kroner til Landskonferansen for politi og barnevernsvakter 2018. 

På bakgrunn av tidligere praksis, regnes det med at arrangørene av konferansen også vil søke 

om midler fra Justis- og beredskapsdepartementet.  

Det tildeles 1,2 mill. kroner til den statlige delen av forsøksprosjektet "Tverretatlig 

akuttjeneste for barn og unge" i Kristiansand kommune.  

Resten av tildelingen på posten skal gå til Alarmtelefonen for barn. 

Post 62 Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning, kan nyttes under post 72 

Det tildeles 19,7 mill. kroner til tilskudd til barnevernsfaglige videreutdanninger. I 2018 kan 

det søkes midler til etablerte videreutdanninger som blir prioriterte, og til nye 

videreutdanninger som blir opprettet i 2018 som ledd i kompetansestrategien for det 

kommunale barnevernet. Arbeidsgivere for ansatte i kommunalt barnevern kan søke tilskudd, 

og er prioritert målgruppe for tilskuddsordningen. For de av videreutdanningene som 

institusjonsansatte kan søke opptak til, kan også arbeidsgivere for ansatte i statlige og private 

barnevernsinstitusjoner søke tilskudd. Tilskudd skal bidra til å dekke vikarutgifter, 

reisekostnader, litteraturkjøp og lignende utdanningsrelevante utgifter. Mer detaljerte regler 

for tildeling vil framgå av rundskrivet for 2018 med retningslinjer for ordningen.  

Post 71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21 

Ordningene Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet og Tilskudd til utviklings- 

og samhandlingsprosjekt i barne- og ungdomsvernet blir videreført med tildelinger på hhv. 

16,9 mill. kroner og 10,7 mill. kroner. 4 mill. kroner av sistnevnte ordning er øremerket til 
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SOS-barnebyers utviklingsprosjekt om søsken i fosterhjem "Under samme tak", jf. O 5.1.7. 

Inntil 0,5 mill. kroner kan omdisponeres mellom ordningene dersom Bufdir ved vurdering av 

innkomne prosjektsøknader finner dette formålstjenlig. Innen ordningene er 4,5 mill. kroner 

satt av til Forandringsfabrikken. 

Post 72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 

21 

Om lag 50 mill. kroner av bevilgningen på posten dekker videreføringen av tilskuddet til 

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). NUBU 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 

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (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.   

- 2 mill. kroner for å dekke drift av videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning, 

som RKBU Nord har koordineringsansvaret for.  

- 1,4 mill. kroner til drift av videreutdanningstilbud om temaet Barnevern i et 

minoritetsperspektiv.  

27 mill. kroner av tildelingen er knyttet til kompetansestrategien for det kommunale 

barnevernet. 5 mill. kroner av dette skal nyttes til etablering og drift av tre nye 

videreutdanningstilbud på 30 studiepoeng for ansatte i barnevernet. 22 mill. kroner av 

midlene på posten skal nyttes til opplæringstilbud til ansatte i barnevernet, jf. 

kompetansestrategien. 

3 mill. kroner av tildelingen skal nyttes til mentorordningen Positive rollemodeller.  

Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet 

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60 

Bevilgningen på posten er økt med 36,8 mill. kroner som skal nyttes til etablering av to omsorgs- 

og behandlingsinstitusjoner for barn som har behov for psykisk helsehjelp samtidig som de får 

langvarig og/eller spesialisert omsorg utenfor hjemmet. Institusjonene skal ha oppstart høsten 

2018.  

10 mill. kroner av tildelingen på posten er øremerket til rekruttering av fosterhjem. Midlene 

skal bidra til å sikre rekruttering av tilstrekkelig antall fosterhjem, gjennom prioritering av 

virksomme tiltak og samarbeid med regionene.  

Bevilgningen er økt med 1,8 mill. kroner for å finansiere drift av kriminalomsorgens 

ungdomsenheter i Bergen og på Eidsvoll.  

Nytt § 3-5 andre ledd i barnevernloven som gjelder barn i fengsel skal tre i kraft fra 1. januar 

2018. En eventuell økning i bruk av statlige tiltak skal dekkes innenfor Bufetats gjeldende 

budsjettrammer. 

Bevilgningen ble redusert med 1,8 mill. kroner i 2017 som følge av at refusjonsordningen for 

utgifter til kommunale barnevernstiltak til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger fra 

1. januar 2017 ble lagt om til en tilskuddsordning med faste satser over Justis- og 

beredskapsdepartementets budsjett. Fram til 1. august 2017 kunne kommunene søke refusjon 
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for utgifter fra Bufetat som oppstod før 2017. Fra 2018 skal Bufetat ikke behandle 

refusjonssøknader. Bevilgningen er derfor redusert med ytterligere 1,8 mill. kroner i 2018. 

I forbindelse med at kap. 858, post 22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale 

pensjonskasser ble avviklet i 2015, ble kap. 855, post 01 økt med 56,1 mill. kroner. Bufdir har 

rapportert om mindreforbruk på posten knyttet til reguleringspremien i 2016 og 2017. Som en 

følge av dette er posten redusert med 10 mill. kroner.  

Over flere år har regnskapene vist mindreutgifter på posten og tilsvarende merutgifter på 

postene 22 og 60. Det antas at utgiftene vil fordele seg på samme måte mellom postene i 

årene som kommer og posten er derfor redusert med 700 mill. kroner i 2018 mot at post 22 og 

post 60 er økt tilsvarende. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 

Posten dekker i hovedsak utgifter til forskning, men òg utviklingstiltak for å styrke kvaliteten 

i arbeidet til barnevernet, slik at brukerne får et bedre tilbud. 

Post 22 Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 01 

27,6 mill. kroner av tildelingen på posten skal inngå i kjøp av 19 garanterte plasser i ideelle 

senter for foreldre og barn i etatens innkjøpsområde. 

Over flere år har regnskapene vist mindreutgifter på post 01 og tilsvarende merutgifter på 

postene 22 og 60. Det antas at utgiftene vil fordele seg på samme måte mellom postene i 

årene som kommer og posten er derfor økt med 500 mill. kroner i 2018 mot en tilsvarende 

reduksjon av post 01. 

Post 60 Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak, kan nyttes under post 01 

Over flere år har regnskapene vist mindreutgifter på posten og tilsvarende merutgifter på 

postene 22 og 60. Det antas at utgiftene vil fordele seg på samme måte mellom postene i 

årene som kommer og posten er derfor økt med 200 mill. kroner i 2018 mot en tilsvarende 

reduksjon av post 01. 

Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere 

Post 01 Driftsutgifter 

Posten dekker utgifter til drift av statlige omsorgssentre og kjøp av plasser i private 

omsorgssentre. Posten dekker også ulike forvaltningsoppgaver knyttet til omsorgssentrene. 

Det forventes at det vil være behov for i gjennomsnitt 90 plasser i omsorgssentrene i 2018.  

Kap. 858 Barne-, ungdoms- familiedirektoratet 

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855, post 01 

Bevilgningen på posten er økt med 1,5 mill. kroner for å finansiere en styrkning av 

Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996 og til forvaltning av SSBs statistikk om 

barnevernsinstitusjoner.  

I 2017 ble det bevilget 4 mill. kroner til Bufdir som følge av økningen i antall enslige 

mindreårige asylsøkere til Norge. Bevilgningen var knyttet til flyktningsituasjonen og ikke en 

varig økning av Bufdirs driftsbudsjett. Bevilgningen ble prisjustert og er derfor redusert med 

4,1 mill. kroner i 2018. 

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 

Fordelingsutvalget. 
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Utviklingen av digital søknad for separasjon og skilsmisse er avsluttet og posten reduseres 

derfor med 350 000 kroner i 2018. 

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. 2,3 mill. kroner av tildelingen skal gå til innsats mot hatefulle ytringer. 2 mill. kroner 

skal gå til oppfølgning av handlingsplan og levekårsundersøkelse på LHBTI-feltet. Det er 

avsatt 2,5. mill. kroner på posten for å følge opp TryggEst. Det er også avsatt midler til 

nasjonal likestillingskonferanse på denne posten. Se også omtale i Prop. 1 S (2017-2018). 

 Post 70 Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21 

Det er avsatt 6 mill. kroner til tilskuddsordningen familie- og likestillingspolitiske 

organisasjoner (rundskriv 03/2018). Bufdir skal ha ansvar for å forvalte 5 mill. kroner til 

navngitte tilskudd (Reform, gender.no/Kilden, Norsk Kvinners Sanitetsforening og Senter for 

likestilling i Agder). Det er avsatt 2,5. mill. kroner på posten for å følge opp TryggEst. Videre 

skal Bufdir tildele 2,5 mill. kroner i tilskudd til NHO-prosjektet Jenter og teknologi. Se også 

omtale i Prop. 1 S (2017-2018).  

Post 72 Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn 

Bevilgningen på posten går til tilskuddsordningen på LHBTI-området, jf. omtale i Prop 1 S 

(2017-2018) og rundskriv 14/2018. 

Post 73 Likestillingssentre 

Bevilgningen går til å utbetale 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  

Posten skal gå til målrettede informasjons-, forskings- og utviklingstiltak/prosjekter som skal 

bidra til å bedre situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er avsatt midler til 

evaluering av tilskuddsordningen Funksjonshemmedes organisasjoner.  

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 

04/2018) og fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Se også omtale i Prop 1 S 

(2017-2018). Tilskuddsordningen for Funksjonshemmedes organisasjoner og Fritidstiltak for 

personer med nedsatt funksjonsevne er økt med 5 mill. kroner hver for 2018. Deler av 

økningen til Funksjonshemmede organisasjoner skal øremerkes til FFO og SOR.  

Post 71 Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21  
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10,5 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. I tillegg skal 2,3 mill. 

kroner skal gå til tilskuddsordning til kommunene i KS-prosjektet; enkle tiltak for 

tilgjengelighet. 

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 (2017-2018) og rundskriv 07/2018. 4,2 mill. 

kroner er øremerket til prosjektet Helt med i regi av Stiftelsen SOR.  

Postomtale inntekter: 

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 Q-

06/2007. 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 68 740 kroner per barn per måned til inntil 

70 320 kroner per barn per måned for opphold i institusjon og senter for foreldre og barn. For 

andre tiltak er egenandelen prisjustert fra inntil 32 370 kroner per barn per måned til inntil 33 

110 kroner per barn per måned. Kommunene i forsøket med økt kommunalt ansvar for 

barnevernet vil betale særskilt fastsatte priser for statlige tiltak. 

Bevilgningen inkluderer helårseffekten av økt egenandel for opphold i institusjon for bosatte 

enslige mindreårige flyktninger fra 2017, jf. omtale i Prop. 1 S (2016-2017). 

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.  

Kap. 3842 Familievern 

Post 01 Diverse inntekter 

Posten er på til sammen 715 000 kroner i 2018. Inntektene er diverse kursinntekter mv. 
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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.  

 

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. Bevilgningsreglementet § 3 og Finansdepartementets rundskriv R-

110/2017 punkt 2.2.  

Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 og Finansdepartementets rundskriv 

R-110/2017 punkt 2.3, samtykker departementet i at det inngås leieavtaler og avtaler om kjøp 

av tjenester utover budsjettåret 2018 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. 

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 og R-110 pkt. 2.5. 

- Overskridelse mot innsparing i løpet av de fem følgende budsjettår, 

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

- Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, 

jf. Bevilgningsreglementet § 11 og R-110 pkt. 2.4. 

- Omdisponere fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger, 

jf. Bevilgningsreglementet § 11 og R-110 pkt. 2.5. 

5. Andre oppgaver og føringer 

5.1. Regjeringens fellesføringer 

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å 

motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med 

å fremme et seriøst arbeidsliv. Bufdir skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte 
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kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Bufdir skal i årsrapporten redegjøre 

for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er 

innrettet for å gjennomføre dette hensynet. 

Det vises til eget rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med 

utdypende forklaring på hvordan fellesføringen skal forstås og hvordan virksomhetenes 

resultater skal gjengis i årsrapportene. 

5.2. Samfunnssikkerhet og beredskap 

Bufdir skal gjennomføre en beredskapsøvelse i 2018. Scenario for øvelsen skal ta utgangspunkt i 

Bufdirs oversikt over risiko og sårbarhet. Øvelsen kan gjennomføres i samarbeid med andre 

virksomheter. Evalueringsrapport fra øvelsen og status for gjennomføring av oppfølgingstiltak 

skal oversendes departementet når den er ferdigstilt. 

5.3. Informasjonssikkerhet 

Arbeidet med informasjonssikkerhet må ses i sammenheng med arbeidet med samfunnssikkerhet 

og beredskap i direktoratet.  

Oppdrag (O) Rapportering 

O1 Informasjonssikkerhet 

Utarbeide plan og gjennomføre tiltak for bedring av informasjonssikkerheten. 

Herunder vurdere både strategiske, organisatoriske og tekniske tiltak.  

Årsrapport 

O2 Informasjonssikkerhet 

Ferdigstille styringssystem for informasjonssikkerhet i henhold til anerkjente 

standarder, kravene i eForvaltningsforskriftens § 15 og 

personopplysningsloven. Utarbeide oversikt over tiltak som identifiseres i 

gjennomgangen av styringssystemet for informasjonssikkerhet. 

Årsrapport 

 

5.4. IKT og digitalt førstevalg 

Med bakgrunn i Digitaliseringsrundskriv H-7/17 skal Bufdir i forbindelse med 1. tertialrapport 

2018 gi en vurdering av hvilke tjenester som bør ses i sammenheng med andre virksomheters 

tjenester og om disse tjenestene egner seg for utvikling av tjenestekjeder. Til andre tertialrapport 

2018 skal Bufdir utarbeide utkast til plan/strategi for utvikling av disse tjenestene. 

 

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret 

Bufdirs samhandling med Skatteetaten og KS tilknyttet arbeidet med barn på sperret adresse 

innebærer at: 

 Bufdir skal prioritere tverrsektorielt samarbeid om håndtering av barn på sperret adresse. 

Arbeidet ledes av Politidirektoratet, og Bufdir skal gi faglige råd og anbefalinger gjennom 

deltakelse i en arbeidsgruppe 

 

Bufdir skal i samarbeid med Skatteetaten bidra til digitalisering av prosessen for prøving og 

vigsel: 

 gi faglig bistand til revidering av skjemaene 

 vurdere og foreslå eventuelle endringer i lover og forskrifter, som er nødvendige som 

følge av digitaliseringen.  
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Bufdir får delegert eierskap til skjemaene for prøving og vigsel, og for forvaltning av det faglige 

innholdet. Dette innebærer at det er Bufdir som skal inngå forvaltningsavtale med Skatteetaten. 

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 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. 

5.6. Handlingsplaner og strategier 

Bufdir har ansvar og oppgaver knyttet til ulike handlingsplaner og strategier, på flere 

departementets ansvarsområder. Under følger en skjematisk oversikt over hvilke planer det 

gjelder. 
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Handlingsplan

/strategi 

Ansv. 

Dep. 

Bufdirs ansvar Rapportering  

Opptrappings-

plan mot vold 

og overgrep 

2017- 2021 

BLD a) Bidra i arbeidet med å utvikle en nasjonal 

kompetansestrategi om vold og overgrep 

i samarbeid med andre fagdirektorater. 

b) Bidra til implementering av 

opplæringsprogram i kommunene om 

samtale med barn om vold og overgrep. 

Direktoratets skal innen 1. mars 2018 

utarbeide forslag til plan for 

implementering i kommuner og fylker.  

c) Bidra til bruk av digitalt 

informasjonsmateriell om vold og 

overgrep i barnehage og skole. 

Direktoratet skal innen 1. juni utarbeide 

forslag til en implementeringsplan.   

d) I samarbeid med KS vurdere behovet for 

veiledere eller andre pedagogiske verktøy 

om hvordan ansatte i kommuner kan 

avdekke og følge opp vold i nære 

relasjoner, jf. anmodningsvedtak 596 

(2016-2017). 

e) Igangsette en evaluering av ordningen 

med tverrfaglige konsultasjonsteam. 

f) Følge opp evalueringen av sentrene mot 

incest- og seksuelle overgrep. 

Direktoratet skal innen 15. mars 2018 gi 

anbefalinger med hensyn til hvordan 

tilbudet kan videreutvikles.  

     

g) Gjennomgå direktoratets veiledere, 

rundskriv og retningslinjer for å sikre at 

vold og overgrep er godt nok ivaretatt der 

det er relevant. 

h) Prøve ut en modell for håndtering av vold 

og overgrep mot sårbare voksne 

(TryggEst).   

i) Bidra i arbeidet med å utvikle en strategi 

for å forebygge og bekjempe 

internettrelaterte overgrep, jf. 

anmodningsvedtak nr. 605 (2016-2017). 

j) Revidere Veileder for utarbeidelse av 

plan for krisehåndtering. Mistanke om 

ansattes seksuelle overgrep mot barn. 

Bufdir bes om å involvere U.dir. i 

arbeidet.  

Til BLD: 1. tertial 

og årsrapport, 2. 

tertialrapport for 

j). 
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Handlingsplan

/strategi 

Ansv. 

Dep. 

Bufdirs ansvar Rapportering  

Handlingsplan 

mot negativ 

sosial kontroll, 

tvangsekteskap 

og kjønns-

lemlestelse 

(2017–2020) 

JD og 

BLD 

Følge opp tiltak på JD og BLDs område, jf. 

tildelingsbrev 2017 tillegg nr. 3.  

Til JD: Ihht JDs 

plan for 

rapportering 

Til BLD: En kort 

omtale av arbeidet 

med planen i 

årsrapporten for 

2018.  

Regjeringens 

handlingsplan 

mot diskrimi-

nering på grunn 

av seksuell 

orientering, 

kjønnsidentitet 

og kjønns-

uttrykk 2017-

2020 Trygghet, 

mangfold, 

åpenhet. 

BLD Koordinere og følge opp gjennomføringen 

av planen på tvers av sektorer og internt i 

Bufdir ihht plan. Følge opp følgende "egne" 

tiltak: 1b, 1g, 4a, 4b, 4c, 5, 15b, 22b, 29a+b,  

31 a og 37. 

Tertialrapport: 

Tiltak som startes/ 

gjennomføres/fullf

øres og tiltak som 

blir forsinket. Før 

1.sept: Bufdirs 

forslag til tiltak 

som skal 

videreføres/kan 

startes opp i 2019. 

 

Regjeringens 

handlingsplan 

for universell 

utforming 

2015-2019 

BLD Bufdir skal følge opp og koordinere planen 

på direktoratsnivå, bidra til faglig utvikling 

og gjennomføring av prosjekter og tiltak og 

gi innspill til videreutvikling av planen. 

Til BLD: 

Årsrapport 

Strategi mot 

hatefulle 

ytringer 

BLD 
- Sørge for bredere geografisk forankring av 

arbeidet mot hatefulle ytringer, blant annet 

gjennom regionalt dialogmøte/konferanse i 

samarbeid med lokale aktører (tiltak nr. 1 i 

strategien).  

- Utvikle informasjonskampanje rettet mot 

arbeidslivet (tiltak nr. 14 i strategien). 

Til BLD: Tertial- 

og årsrapport 

Den nasjonale 

strategien 

Bolig for 

velferd (2014-

2020) 

KMD Bufdir bidra til gjennomføring av 

tiltaksplan Bolig for velferd 2018 og til 

utarbeiding av den årlige status- og 

avviksrapporten. Direktoratet skal også 

bidra til å følge opp Oslo Economics 

rapport om kvalitetssikring og 

videreutvikling av styringsinformasjon, 

bidra til å følge tiltak for en felles særlig 

innsats i Oslo og til at 

nettressursen veiviseren.no oppnår, og 

opprettholder, gevinstmålet om 1 500 

Til KMD: Ihht 

KMDs plan for 

rapportering 

Til BLD: kort 

oppsummering i 

årsrapporten av 

Bufdirs arbeid 

med planen 

http://veiviseren.no/
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Handlingsplan

/strategi 

Ansv. 

Dep. 

Bufdirs ansvar Rapportering  

brukere pr. uke gjennom aktivt å bidra til 

videreutvikling og formidling av 

Veiviseren. 

Opptrappingspl

an for rusfeltet 

(2016-2020) 

 Bufdir skal følge opp BLDs tiltak i planen. 

 

Til BLD: 

Årsrapport 

Handlingsplan 

mot menneske-

handel 

JD Tiltak 15: Øke barnevernets kompetanse, jf. 

O 5.2.3 i TB 2017. 

Tiltak 18: Heve kompetansen blant ansatte 

på krisesentrene. 

Til BLD: 

Årsrapport 

Regjeringens 

nasjonale 

strategi for 

foreldrestøtte 

Trygge foreldre 

– trygge barn 

BLD Koordinere og følge opp planen. Det tas 

sikte på at planen skal lanseres i februar 

2018.  

Til BLD: 

Årsrapport  

0-24-

programmet 

KD Bufdir skal delta i og bidra til 0-24-

samarbeidet mellom Utdanningsdirektoratet, 

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet, 

Helsedirektoratet og Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet. Arbeidet retter seg 

mot utsatte barn og unge og skal bidra til økt 

gjennomføring i videregående opplæring. 

Til KD: ihht KDs 

plan for 

rapportering. 

Til BLD: 

Årsrapport og ved 

større leveranser 

koordinert av 

Bufdir. 
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6. Vedlegg 

6.1. Rapporteringsvedlegg 

Det er vedlagt en oversikt over rapporteringskrav, inkludert styringsparametere og oppdrag.  

6.2. Styringskalender 

Rapporteringsfrister 

Rapportering  Frist til BLD  

Årsrapport og regnskap for 2017 15.03.2018 

Tertialrapport 1. tertial 2018 04.06.2018, kl. 12:00* 

Tertialrapport 2. tertial 2018  01.10.2018 

Årsrapport og regnskap for 2018  15.03.2019  

*Fristen for leveranse av 1. tertialrapport avviker i 2018 fra normalen, som fortsatt vil være 1. juni. 

Etatsstyringsmøter 

Møte Dato Hovedtema 

1. etatsstyringsmøte 
27.04.2018,  

kl. 09:30-11:30 

Årsrapporten for 2017, status/planlegging for 2018 

inkludert risiko og risikoreduserende tiltak 

2. etatsstyringsmøte 
01.11.2018,  

kl. 14:00-16:00 

Rapport for 2. tertial (status 2018) og planlegging 

for 2019 inkludert risiko og risikoreduserende tiltak. 

 

6.3. Andre frister 

Budsjettinnspill Frist 

RNB 2018* 23.02.2018 

Fullstendig tekstinnspill til Prop. 1 S (2018-2019) 

- resultatrapport 

- strategier og tiltak 
16.04.2018 

Rammefordeling 2019 (oppdaterte satsingsforslag 

og andre rammeendringer) 
16.04.2018 

Rammefordeling 2019 (kap. 856, post 01)* 02.05.2018 

Rammefordeling 2019 (aktivitetsutvikling – kap. 

855 og 3855) 
25.05.2017, kl. 12:00 

Nysaldering 2018* 24.09.2018 

Konsekvensjustering og satsingsforslag for 2020* 05.11.2018 
*Bufdir bes ettersende oppdatert innspill på kap. 856, post 01, dagen etter at endelige BGU-prognoser 

foreligger. Bufdir bes samtidig gi anslag for andelen barn i omsorgssentrene med botid under et år i det 

aktuelle budsjettåret. 

 

Nærmere om tekstinnspillet til Prop. 1 S 

Hovedmottaker av budsjettproposisjonen er Stortinget, men allmennheten er også en viktig 

målgruppe for Prop. 1 S. Vurderingene i tekstinnspillet skal derfor være utformet slik at innholdet 

kan forstås av en ekstern målgruppe uten nær kjennskap til fagområdene. Resultatrapporteringen 

skal i hovedsak beskrive og vurdere oppnådde resultater og effekter. Teksten under strategier og 

tiltak skal primært handle om målsettinger. Beskrivelser av virkemidlene skal begrenses til de 

viktigste tiltakene for å oppnå målet.  


