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1. Innledning 

Barne- og familiedepartementet (BFD), Kulturdepartementet (KUD) og Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet (AID) gir i dette tildelingsbrevet styringssignaler, tildeler midler og 
delegerer fullmakter til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for 2022. 
Tildelingsbrevet er basert på Prop. 1 S (2021–2022) for Barne- og familiedepartementet, 
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (KD), Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022) og 
Stortingets behandling av disse budsjettproposisjonene. I tillegg gjelder krav og føringer gitt i 
departementets økonomi- og virksomhetsinstruks til Bufdir.  

2. Overordnede utfordringer og prioriteringer  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal i samarbeid med øvrige velferdsdirektorater 
være en pådriver for et godt samordnet tjenestetilbud for utsatte barn og unge.   
 

Direktoratet skal ha best mulig kunnskapsgrunnlag for planlegging, styring og 
kvalitetsforbedring i sin virksomhet. Delmålene og tiltakene i BFDs forskningsstrategi for 
2022-2026 skal være retningsgivende for Bufdirs arbeid med utviklingen av 
kunnskapsgrunnlaget. 

Bufdir skal i 2022 videreutvikle familieverntjenestens tilbud, og sørge for at tilbudet i større 
grad når ut til målgrupper som er ikke bruker tjenesten i dag. Tjenesten skal bli bedre kjent for 
samarbeidspartnere og befolkningen som helhet.  

I 2022 trer barnevernsreformen i kraft. Den nye barnevernsloven og barnevernsreformen skal 
bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid og styrket rettssikkerhet til barn og foreldre. Bufdir har 
et særskilt ansvar for oppfølging av reformen og implementering av den nye loven i form av å 
støtte og veilede kommunene i arbeidet med forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker og 
utviklingen av et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Bufdir skal fortsette sitt arbeid med 
kvalitetsutvikling, kompetanse og styrking av rettsikkerheten i barnevernet. Bufdirs innsats 
med å digitalisere barnevernet er høyt prioritert og et bidrag til å bedre kvaliteten i den 
kommunale barnevernstjenesten.  

Bufdir skal i 2022 inngå ny avtaleportefølje med private leverandører av institusjonstjenester 
for barnevernet. Avtalene skal innrettes, så langt som mulig innenfor eksisterende rammer, slik 
at bruken av ideelle leverandører øker, behovet for kjøp fra kommersielle leverandører, 
herunder enkeltkjøp, reduseres, og at de statlige institusjonene i større grad enn i dag ivaretar 
barna med de største utfordringene.  

Bufdir har et sektorovergripende ansvar for oppfølging av aktivitets- og redegjørelsesplikten på 
likestillingsområdet, og skal være en rollemodell for alle arbeidsgivere og offentlige 
myndigheter.  

Digitalisering og digital sikkerhet er stadig viktigere som del av den ordinære virksomheten. 
Det vises til fast rapportering til departementet på digitaliseringsprosjekter og annen digital 
utvikling i virksomheten, som viser stor aktivitet. Ved digitalisering av virksomhetens tjenester 
skal det prioriteres å tilrettelegge for at disse oppleves som sammenhengende og brukerrettede. 
Det vises til øvrige krav og føringer for Bufdirs arbeid med digitalisering i 2022 i kapittel 6.4.  

Bufdir skal innrette sine virkemidler slik at tjenestene i sektoren blir bedre. Rettssikkerheten til 
barn og foreldre og prinsippet om hensynet til barnets beste skal gjennomgående ivaretas.  
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Bufdir skal påse at arbeid med brannsikkerhet har tilstrekkelig prioritert i regionene og i den 
enkelte institusjon. 

Koronapandemien har vært utfordrende i 2020 og 2021. Ved  inngangen til 2022 er det økende 
smitte i befolkningen og strenge smitteverntiltak er iverksatt. Det er viktig å ha oppmerksomhet 
rettet mot hvilke konsekvenser pandemien har for barn og unge, familier og likestilling på kort 
og lengre sikt. Bufdir skal følge med på utviklingen og ha tett dialog med statsforvalterne om 
konsekvenser av pandemien.    

3. Mål- og resultatkrav for 2022 
 

I dette kapitlet fremgår departementets mål for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) for 2022.  

Bufdir skal planlegge ressursene slik at bestillinger fra departementene i løpet av året kan 
gjennomføres. Bestillinger gjennom året gis skriftlig i tillegg til tildelingsbrev, eller gjennom 
virksomhetsstyringskanalen.  

Tildelingsbrevene er ettårige styringsdokumenter. Styringssignaler som er faste og varige skal 
som hovedregel fremgå av Bufdirs virksomhets- og økonomiinstruks. Oppdrag som videreføres 
fra foregående år blir tatt inn i rapporteringsvedlegg.  

3.1. Familie og oppvekst  

3.1.1. Tidlig og samordnet innsats for barn og unge  

Barne- og familiepolitikken skal legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn. Barn og 
familier som har vanskelige livsvilkår eller opplever krevende perioder skal få støtte og hjelp 
før utfordringer vokser til alvorlige problemer.  

Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Formålet er at 
kommunenes forebyggende arbeid og tidlige innsats skal styrkes. Virkemidlene for å lykkes 
med tiltak for å bedre situasjonen til barn og familier ligger i all hovedsak i kommunene. Det 
er avgjørende at relevante virkemidler for å styrke forebygging og tidlig innsats sees i 
sammenheng. Et godt tilbud til de familiene som trenger det, er ofte avhengig av at barnevernets 
arbeid integreres i kommunenes øvrige tjenestetilbud til samme målgruppe. Dette innebærer at 
kommunen må samordne tjenestetilbudet til det enkelte barn på tvers av de kommunale 
velferdstjenestene. Endringer i velferdstjenestelovene for å styrke oppfølgingen av utsatte barn 
og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene, jf. Prop. 100 L 
(2020-2021), vil tre i kraft fra 1. august 2022. Proposisjonen var et samarbeid mellom 
velferdsdepartementene. Barnevernloven, familievernkontorloven og krisesenterloven er blant 
lovene som er endret. Kommunen skal samordne tjenestetilbudet til de ulike instansene. 

Bufdir skal være en pådriver for at det arbeides mer helhetlig i kommunene med tidlig innsats 
og forebyggende tiltak for barn og familier med sammensatte hjelpebehov. Det er viktig med 
et samarbeid på tvers av tjenester, mellom statlige og kommunale tjenester og at frivillig sektor 
involveres på egnet måte. Bufdir skal se egne virkemidler i det forebyggende arbeidet mer i 
sammenheng, også opp mot kommunens ansvar og arbeid.  
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Oppdrag knyttet til tidlig og samordnet innsats:   Rapportering 

O 1. Bufdir skal delta i og bidra til tverrsektorielt samarbeid om utsatte 
barn og unge på direktoratsnivå, og følge opp statsforvalternes innsats på 
området. Direktoratene skal i fellesskap etablere en struktur for 
samarbeidet som støtter opp om kjernegruppepiloten for utsatte barn og 
unge. Bufdir skal koordinere arbeidet.     

Årsrapport 

3.1.2.  Foreldrestøtte og samlivstiltak  

Tiltaket som støtter opp under foreldrefunksjoner og samliv kan ha betydning for helse og 
livskvalitet, for barn og foreldre. Det skal også bidra til å gi barn gode oppvekstvilkår. Bufdir 
skal fortsette samarbeidet med andre direktorat mv. for å bidra til at foreldrestøtte ivaretas på 
relevante områder.  

Formålet med barnevernsreformen er å styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig 
innsats. Foreldrestøtte er her et virksomt virkemiddel. Det er et mål at alle kommuner skal tilby 
kunnskapsbasert foreldrestøtte, og at samarbeidet mellom ulike tjenester skal styrkes. Dette kan 
redusere risikoen for at barn blir utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.  

Bufdir har ansvar for digitale tjenester på feltet, og har utviklet en nettressurs som gir kommuner 
oversikt over kunnskapsbaserte foreldrestøttende tiltak. Foreldre kan selv søke råd på 
foreldrehverdag.no. Kurset til førstegangsforeldre, Godt samliv, skal gjøres tilgjengelig på 
foreldrehverdag.no, men kan fortsatt tilbys fysisk i familievernet og i kommuner som ønsker 
det. Digitale tilbud gir fleksibilitet for brukerne, og slike tilbud kan også være en inngang til 
familievernet eller andre tjenester.  

Mål: Flere foreldre skal få tilbud om foreldrestøtte  

Styringsparametere  Resultatkrav for 2022 

S 1. Tilskuddsordningen til 
foreldrestøtte  

R 1. Tilskuddsordning som bygger på oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde 

 

Oppdrag knyttet til foreldrestøtte: Frist 

O 2. Utarbeide utkast til forskrift om Familie for første gang iht. ny lov som 
forberedes om forskriftshjemmel for å behandle personopplysninger. 

01.05.22 

O 3. Vurdere behov for rundskriv eller forskrift om tiltaket Familie for første 
gang hjemlet i budsjettvedtaket.  

01.05.22 

O 4. Vurdere endringer i tilskuddsordningen for foreldrestøttende tiltak i 
kommunene. En nærmere beskrivelse av oppdraget ettersendes Bufdir. 

15.03.22 

3.1.3.  Familievern     

Mange familier vil oppleve ulike utfordringer og kriser. Familievernet kan veilede og hjelpe 
familiene med å håndtere utfordringer og til å finne løsninger. Gjennom mekling kan konflikter 
mellom foreldre dempes og forebygges. Familievernets tilbud skal være likeverdig og nå ut til 
alle. Dette gjelder også foreldre og barn i områder med opphopning av levekårsutfordringer, jf. 
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NOU 2020: 16 Levekår i byer. Målrettet støtte reduserer risikoen for vold og overgrep. Bufdir 
må arbeide for å nå også de som ikke selv oppsøker familievernet.  

Familievernkontorloven ble endret i 2021 for å øke samarbeidet mellom velferdstjenestene. Det 
er kommunen som skal samordne tjenestetilbudet til de ulike instansene. Familievernet skal 
også samarbeide med barnevernet på systemnivå. Samarbeid med andre tjenester er avgjørende 
for å sikre et likeverdig tilbud og for å fange opp grupper som ikke selv oppsøker tjenesten.  

Bufdir skal sikre en samordnet og enhetlig styringspraksis i Bufetat av familieverntjenesten.  

Bufdir skal legge til rette for å øke handlingsrommet til familievernkontorene, jf. oppdrag gitt 
i 2021. Økt handlingsrom skal ikke skje på bekostning av hensynet til likeverdig tilbud til 
befolkningen, der familievernet forutsettes å arbeide målrettet for å nå alle samfunnsgrupper. 

Høring av barn i mekling 

Barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Barns medvirkning er viktig for at foreldrene 
kan komme frem til en avtale om bosted og samvær som fungerer godt for barnet. Antallet barn 
som høres i meklingssaker har økt, men ligger fremdeles under resultatkravet. Det er stor 
variasjon mellom regionene og mellom de ulike kontorene. Selv om foreldrene selv snakker 
med barna om spørsmål som oppstår ved samlivsbrudd, er det behov for at Bufdir og regionene 
intensiverer arbeidet med å inkludere barn i mekling. Bufdir skal påse at foreldrene informeres 
om retten barnet har til å bli hørt, og at de informeres om at mekleren og barnet kan ha en egen 
samtale. Spisskompetansemiljøet for barn og unge i familievernet har her en sentral rolle her. 
Bufdir skal sørge for et likeverdig tilbud i regionene og på familievernkontorene.  

Mål: Flere barn skal høres i forbindelse med mekling 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2022 

S 2. Andelen barn som høres i mekling 
R 2. Minimum 30 % av barn over 7 år høres i 
forbindelse med mekling1    

Tilbud til foreldre med høyt konfliktnivå 

Familievernet skal arbeide for at konflikter løses utenfor domstolen og at flere foreldre kommer 
frem til en god avtale for barna i mekling. For at slike avtaler skal fungere godt, er det viktig at 
barna medvirker. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. Flere 
foreldre inngår avtale hos eksterne meklere enn ved familievernkontor. Det er også variasjon 
mellom regionene og mellom kontorene. Bufdir skal arbeide målrettet for likeverdige tjenester. 

Tallet på konfliktsaker som blir brakt inn for domstolene har vært stabilt de siste årene. Bufdir 
bør i samarbeid med Domstoladministrasjonen (DA) fortsette arbeidet med at flere saker sendes 
tilbake fra domstolen i tilfeller der potensialet for mekling ikke er utnyttet. DA får midler over 
kap. 841, post 22 til samarbeid mellom familieverntjenesten og domstolene, blant annet knyttet 
til saker om samværshindring.  

Samværshindring og samværsvegring er aktuelle problemstillinger i enkelte saker familievernet 
håndterer, der Bufdir forventes å samarbeide blant annet med Arbeids- og velferdsdirektoratet 
og Domstoladministrasjonen for å oppnå en mer effektiv og helhetlig håndtering av sakene. 

 
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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Nav kommer i befatning med problemstillingen i saker om barnebidrag. Hvem barnet skal bo 
fast sammen med, samt omfang av samvær, påvirker familienes økonomi, eksempelvis 
gjennom offentlige stønader mv. og barnebidrag. Dette kan forsterke konflikter om samvær og 
i ytterste konsekvens være et insentiv til å hindre samvær. Bufdir er i et oppdrag i 2021 bedt 
om å identifisere utfordringer knyttet til samværsvegring og samværshindring, og foreslå en 
egnet modell for å behandle slike saker på en bedre måte, jf. O 11 nedenfor. 

 

Mål: Flere foreldre som vurderer å reise sak for retten inngår avtaler 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2022 

S 3. Andel avtaleinngåelser i 
meklingssaker 

R 3. Minimum 35 % avtaler i saker der 
foreldrene vurderer å reise sak for retten. 

S 4. Tilbud og støtte til foreldre i 
høykonflikt 

R 4. Bedre håndtering av saker om 
samværshindring i familievernet, inkl. samarbeid 
med andre aktører 

 

Oppdrag knyttet til familievern, foreldrekonflikter, barns i mekling mv: Frist  

O 5. Delta i en arbeidsgruppe som skal bistå i departementets arbeid med nytt 
lovutkast om familieverntjenesten, inkludert bestemmelser om tjenestens 
formål og oppgaver, taushetsplikt, deling av opplysninger, forholdet til 
personopplysningsloven og tilsyn. Ev nærmere beskrivelse av oppdraget 
ettersendes Bufdir.  

31.12.22 

O 6. Vurdere om ordningen med samvær med tilsyn etter barneloven fungerer 
etter hensikten, og om det eventuelt er behov for endringer. En nærmere 
beskrivelse av oppdraget ettersendes Bufdir.  

31.12.22 

O 7. Bestille en oppdatering av FHIs systematiske oversikt fra 2017 over 
studier som ser på konsekvenser av ulike bostedsordninger for barn. 
Oppdraget finansieres innen rammen av kap. 842 post 21. 

Foreløpig 
ikke satt 

O 8. Lede arbeidsgruppe med deltakere fra berørte direktorater, som skal 
foreslå tiltak som skal bidra til at kategorien "foreldreansvar ukjent" benyttes i 
mindre utstrekning enn i dag ved registrering i Folkeregisteret. En nærmere 
beskrivelse av oppdraget ettersendes Bufdir. 

01.02.22 -
31.12.22 

O 9. Vurdere foreldres anledning til å gjøre opptak i mekling og i samtaler ved 
familievernkontor, jf. forslag fra Bufdir. Oppdraget finansieres innen rammen 
av kap. 842, post 21, og gis prioritet etter øvrige oppdrag på familievernet. 

31.12.22 

O 10. Vurdere behovet for, og ev. foreslå tiltak på system- og tjenestenivå for 
å bidra til at familievernets tilbud når fram til alle samfunnsgrupper, også de 
som ikke oppsøker tjenesten selv. Oppdraget ses i sammenheng med pågående 
delprosjekt ved NOVA (Familievernet: Likeverdig tilbud i en mangfoldig 
befolkning), hvor en av problemstillingene er hvem som bruker og ikke bruker 
familievernet. 

31.12.22 

O 11. Vurdere og gi en tilråding om behovet for å sette i gang forskning om  01.03.22 
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 samværsvegring og samværshindring, jf. tillegg til tildelingsbrev nr. 6 
2021 og  

 ivaretakelse av barns rettigheter og behov under mekling.  

 

3.1.4.  Hjelpetiltak i barnevernet når barnet bor hjemme                    

Familier som trenger hjelp av barnevernet skal få gode, likeverdige og tilpassede hjelpetiltak 
som bidrar til positiv endring. Tiltakene skal utarbeides og følges opp i samarbeid med andre 
relevante tjenester ved behov. Bufdir skal bidra til å styrke kvaliteten på hjelpetiltak. Retten til 
ettervern ble utvidet fra 23 til 25 år i 2021. På denne måten skal flere ungdommer få hjelp til 
overgangen inn i voksenlivet.   

Mål: Barnevernstjenesten skal gi hjelpetiltak som møter behovene til barn og foreldre 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2022 

S 5. Effekt av FFT, MST og PMTO2 
R 5. Lavere problembelastning for barn etter 
fullført tilbud versus ved oppstart  

S 6. Utbredelse av spesialiserte 
hjelpetiltak  

R 6. Økt tilgjengelighet og dekningsgrad i 
kommunene av spesialiserte hjelpetiltak (PMTO, 
FFT, MST) 

Følgende nye styringsparametere og resultatkrav er bestemt for dette målet: 

Styringsparameter Resultatkrav for 2022 

S 7. Barnevernstjenestenes kapasitet 
til å tilby hjelpetiltak som møter 
behovene til barn og foreldre  

R 7. Bufdirs innsats for å bistå kommunene i deres 
arbeid med hjelpetiltak og vurdering av effekt av 
prioritert innsats.   

 

3.1.5.  Ekteskapsloven 

Bufdir har et tolknings- og forvalteransvar for de deler av ekteskapslovgivningen som faller inn 
under Barne- og familiedepartementets ansvarsområde. Det gjelder blant annet 
klagesaksbehandling i enkeltsaker om separasjon og skilsmisse. Bufdir har et selvstendig 
ansvar for å foreslå endringer i regelverk på de lovområder Bufdir forvalter. Ekteskapsloven er 
nylig endret når det gjelder adgang til anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårig, for 
de som ikke har tilknytning til Norge da ekteskapet ble inngått. Bufdir bistår departementet ved 
utarbeidelsen av forskrifter om saksbehandlingen mv.  

Oppdrag knyttet til ekteskapsloven: Frist  

O 12. Redegjøre for- og vurdere ekteskapslovens adskillelseskrav ved 
separasjon/skilsmisse sett opp mot målsetningene i familiepolitikken. 31.12.22 

 

 
2 Funksjonell familieterapi (FFT), Multisystemisk terapi (MST) og Parent Management Training Oregon 
(PMTO). FFT leveres også av familievernet. 
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3.1.6.  Adopsjon  

Bufdir skal sikre at adopsjonsprosessene er både forsvarlige og effektive. Adopsjoner skal skje 
til barnets beste, der konvensjonsforpliktelser og menneskerettigheter ivaretas. Bufdir skal sikre 
at adopsjon over landegrensene skjer med respekt for de grunnleggende rettighetene til barnet, 
og slik at bortføring av og handel med barn ikke skjer. Arbeidet som sentralmyndighet for 
Haagkonvensjonen 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner, er 
sentralt i arbeidet på feltet.   

Mange adopterte og familiene deres har et stort behov for oppfølging etter adopsjon, og en del 
foreldre opplever at de ikke får god nok hjelp og veiledning. Ny kunnskap om dette fremgår av 
Folkehelseinstituttets (FHI) undersøkelse publisert i 2021. Erfaringer med rasisme, 
diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge er nylig kartlagt av By- og 
regionforskningsinstituttet NIBR. Rapporten fra 2021 viser at adopterte opplever 
forskjellsbehandling, rasisme og diskriminering. Bufdirs arbeid med adopsjonsforberedelse og 
etteradopsjon skal ta hensyn til det nye kunnskapsgrunnlaget.  

Styringsparameter Resultatkrav for 2022 

S 7. Rettssikkerhet i forvaltningen av 
adopsjonsfeltet 

R 7. Adopsjoner til barnets beste, der konvensjons-
forpliktelser og menneskerettigheter ivaretas.  

S 8. Adopsjonsforberedelse og 
etteradopsjon 

R 8. Adoptivforeldre er riktig forberedt, og barn og 
foreldre får god støtte etter adopsjonen. 

 

Oppdrag knyttet til adopsjon: Frist  

O 13. Bistå med å følge opp anbefalinger om etteradopsjon på anmodning fra 
departementet, jf. Bufdirs kartlegging av etteradopsjonstilbud til adopterte og 
familiene deres. 

31.12.22 

O 14. Vurdere behovet for- og foreslå innretning på mulig gjennomgang av 
adopsjonssystemet. En nærmere beskrivelse av oppdraget ettersendes Bufdir.  

01.05.22 

O 15. Vurdere adopsjonslovens regler om stebarnsadopsjon av barn under 18 år 
i lys av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) mv.  

31.12.22 

O 16. Vurdere behovet for endringer i regelverk mv. om voksenadopsjon i lys 
av saker for Sivilombudet mv.  

01.05.22 

O 17. Vurdere rutiner for behandling av personopplysninger om barn og 
foreldre i forbindelse med oppfølgingsrapporter, når disse utarbeides av 
adopsjonsorganisasjonene utenfor rammen av adopsjonsloven § 23, herunder 
behovet for at Bufdir utarbeider skjema for informasjon og samtykke.  

31.12.22 

O 18. Utarbeide utkast til forskrift om adopsjonsregister, jf. adopsjonsloven § 27.  31.12.22 

3.1.7. Arbeidet mot vold, seksuelle overgrep og negativ sosial kontroll    

Vold og overgrep utgjør alvorlige samfunns-, likestillings- og folkehelseproblem. Det er 
avgjørende at yrkesutøvere som møter barn og unge, har god kompetanse til å snakke med barn 
om ulike former for vold og overgrep, inkludert negativ sosial kontroll og æresrelaterte 
problemstillinger. Forebygging av vold og overgrep er et mål, men det er også nødvendig å 
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avdekke volden og kunne gi god og riktig hjelp så tidlig som mulig for å hindre at nye overgrep 
skjer. Barn og unge bør tidlig lære om vold og overgrep slik at de får et begrepsapparat til å 
fortelle. De må vite hva som ikke er lov og hvordan de kan få hjelp. Videre må bevisstheten i 
befolkningen om omfang av og former for vold og overgrep, og kunnskapen om og i 
hjelpeapparatet, styrkes. Oppfølgingen av voldsutsatte barn og unge, deres familier og voksne 
voldsutsatte må styrkes gjennom økt samarbeid mellom tjenestene. I 2022 skal arbeidet med å 
forebygge og avdekke vold, seksuelle overgrep og negativ sosial kontroll fortsatt prioriteres. 
Bufdir skal sørge for at likestillingsperspektivet ivaretas og synliggjøres i arbeidet. Arbeidet 
forutsetter god koordinering og samarbeid med aktuelle direktorater. 

Mål: I større grad forebygge og avdekke volds- og overgrepssaker mot barn og ungdom 

Styringsparametere  

S 9. Kunnskap og bevissthet blant barn og unge om vold og overgrep 

S 10. Kompetanse i tjenestene om hvordan snakke med barn og unge om vold og overgrep  

S 11. Avdekking og oppfølging av vold i familievernets saker 

S 12. Kvalitet i krisesentertilbudet  

  

3.1.8.  Barn og unges deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv                         

Deltakelse i fritidsaktiviteter er med på å skape en meningsfull fritid, og bidrar til å redusere 
utenforskap for barn og unge. Deltakelse på fritidsarenaer kan også bidra til å forebygge 
utenforskap i arbeids- og samfunnsliv i voksen alder.  

Tett samarbeid mellom kommuner, frivillig sektor og andre aktører er viktig for å øke barn og 
unges deltakelse i fritidsaktiviteter. Det pågår et prøveprosjekt med fritidskortordninger i 24 
kommuner, der barn og unge får inntil 2 000 kroner per år til å dekke deltakeravgifter til faste 
fritidsaktiviteter. Det er besluttet at prøveprosjektet skal avsluttes sommeren 2022, uten 
påfølgende nasjonal utrulling. Det bør likevel hentes mest mulig kunnskap ut av 
prøveordningen, både med hensyn på kommunenes arbeid og virkninger av denne typen tiltak. 

Oppdrag knyttet til arbeidet mot vold, seksuelle overgrep og negativ 
sosial kontroll   

Frist/ 
Rapportering 

O 19. For å sørge for god koordinering, erfaringsutveksling og samvirke i 
arbeidet mot vold i nære relasjoner, skal flere direktorater i fellesskap 
foreslå en struktur for samarbeidet mellom direktoratene. Sekretariatet for 
konfliktrådene (SfK) skal ta initiativ til å starte opp en slik prosess.   

Halvårig 
rapportering, 
til JD via 
BFD  

O 20. Arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold skal 
videreføres. BFD vil konkretisere oppgavene nærmere når regjeringen har 
tatt stilling til form og innhold. Tiltak 10 fra den utgåtte planen på samme 
saksområde (botilbudet for unge under 18 år) følges opp. 

Halvårig 
rapportering 

O 21. Forvalte tilskudd til drift av volds- og overgrepslinjen som overføres 
fra JD til BFD i 2022 og starte evaluering av ordningen  

Årsrapport 
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Bufdir skal videreføre arbeidet med deltakelse for barn og unge i fritidsaktiviteter, bl.a. gjennom 
oppfølging av fritidserklæringen og tilskuddsforvaltning. Bufdir skal jobbe for at alle barn og 
unge, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisk eller religiøs bakgrunn, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk har lik tilgang til deltakelse.  

Bufdir skal være en ressurs og retningsgiver på det ungdomspolitiske feltet. Ungdoms rett til å 
bli hørt og si sin mening er en rettighet og en viktig del av et  demokratisk samfunn. Det gir 
beslutningstagere bedre kunnskap og legitimitet. Bruk av ungdomspanel vil være en del av dette 
arbeidet. 

Mål: Øke deltakelsen i sosiale aktiviteter blant barn og unge  

Styringsparametere  

S 13. Ungdoms medvirkning i offentlig sektor  

S 14. Barn og unges deltakelse i organisasjons og samfunnsliv   

S 15. Tilgang til offentlig informasjon for barn og unge 

S 16. Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor om å inkludere flere barn og unge i 
organiserte fritidsaktiviteter 

 

Oppdrag knyttet til barns og unges deltakelse i organisasjons- og 
samfunnsliv: 

Frist/ 
rapportering 

O 22. Forvalte og følge opp det pågående prøveprosjektet med fritidskort-
ordninger, som avsluttes 1. juli 2022. Bufdir skal evaluere prosjektet med 
hensyn til kommunenes erfaringer med fritidskortordninger, virkninger av 
denne typen tiltak og alternative virkemidler for å øke barn og unges 
deltakelse i faste, organiserte fritidsaktiviteter.   

Årsrapport 

O 23. Delta i direktoratsamarbeidet om trygg digital oppvekst. Medietilsynet 
leder dette arbeidet. Årsrapport 

O 24. Følge opp Strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske 
utdanningsområdet (2021-2027), og gjennomføre tiltak i strategien på 
ungdomsområdet. I samarbeid med nasjonalkontoret i Direktoratet for 
høyere utdanning og kompetanse, rapportere om årlig måloppnåelse og 
status på tiltakene i strategien til Kunnskapsdepartementet og Barne- og 
familiedepartementet.  

Årsrapport 

O 25. Gjennomgå finansieringsmodellen for svartjenesten på ung.no i 
samarbeid med Helsedirektoratet. 

Gjennomgangen skal inneholde en beskrivelse av dagens modell og hvilke 
erfaringer Bufdir og Helsedirektoratet har gjort seg med denne modellen. 
Styrker og svakheter ved dagens modell skal belyses. Gjennomgangen skal 
også vurdere alternative finansieringsmodeller. Basert på gjennomgangen 
skal Bufdir, med bistand fra Helsedirektoratet, fremme forslag om en 
fremtidig, bærekraftig finansiering av ung.no, som er forutsigbar og sikrer 
kvalitet både for Bufdir og partene som er involvert. Beskrivelsen av 
modeller må inneholde kostnadsfordeling samt øvrige administrative og 

29.04.22 
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organisatoriske konsekvenser. Kostnader beregnes med grunnlag i forventet 
trafikk på ung.no. 

3.1.9. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier                                             

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier deltar statistisk sett sjeldnere i organiserte 
fritidsaktiviteter, presterer dårligere på skolen, har dårligere fysisk og psykisk helse og vokser 
oftere opp i boliger og nabolag preget av trangboddhet, ustabilitet og et mer krevende 
oppvekstmiljø enn andre barn. De har også økt risiko for å falle utenfor arbeids- og samfunnsliv 
som voksne. En ny rapport fra Oslo Economics synliggjør store samfunnsøkonomiske 
kostnader knyttet til marginalisering og utenforskap blant barn og unge. Bufdir skal arbeide for 
at kommunene øker sin innsats for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier på en måte som 
styrker oppvekstsvilkårene og mulighetene til målgruppen. Kommunene har behov for 
oppdatert kunnskap og statistikk om de lokale forholdene, og Bufdir skal derfor fortsette å 
videreutvikle nettsiden barnefattigdom.no.  

Bufdir skal fortsatt bidra i gjennomføringen og oppfølgingen av tiltak i Like muligheter i 
oppveksten – regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020-
2023), og koordinere samarbeidet på direktoratsnivå om oppfølgingen av samarbeidsstrategien. 
Bufdir skal også fortsette å bidra inn i arbeidet med nasjonal strategi for sosial boligpolitikk, 
Alle trenger et trygt hjem (2021-2024).  

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

S 17. Bufdirs arbeid for barn som vokser 
opp i lavinntektsfamilier 

R 17. Minimum 80 % av alle kommuner søker og 
kvalifiserer til støtte fra ny tilskuddsordning 
Tilskudd til inkludering av barn og unge.  

 

Oppdrag knyttet til barn som vokser opp i lavinntektsfamilier 
Frist/ 
Rapportering 

O 26. Forvalte ny tilskuddsordning Tilskudd til inkludering av barn og 
unge, vurdere om innretningen treffer behovene og utarbeide indikatorer 
for å kunne evaluere måloppnåelsen for ordningen.  

Årsrapport 

O 27. Oppdatere og fornye Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn og 
unge som lever i fattigdom, og arbeide for at den blir kjent og brukt i 
kommuner, frivillige organisasjoner og andre aktører med tiltak og tilbud 
for barn i lavinntektsfamilier.  

Oppfølging av tiltak 63 i Like muligheter i oppveksten (2020-2023).  

31.01.23 

O 28. Løfte lavinntektsperspektivet i relevante tversektorielle arbeider som 
omfatter utsatte barn og unge, med mål om å bidra til økt bevisstgjøring og 
kunnskap om fattigdomsproblematikk i tjenester som møter barn og unge. 
Dette gjelder tjenester som skole, barnehage, NAV, barnevernet og 
helsetjenester.  

Oppfølging av tiltak 64 i Like muligheter i oppveksten (2020-2023). 

31.01.23 

O 29. Bidra til økt bevissthet knyttet til rekruttering av ungdom med 
lavinntektsbakgrunn til medvirkningsorganer og sivile og politiske 

31.01.23 
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organisasjoner. Bufdir skal også vurdere og foreslå tiltak som kan bidra til 
å styrke deltakelsen til barn og unge med lavinntektsbakgrunn i sivile og 
politiske organisasjoner.  

Oppfølging av tiltak 36 i Like muligheter i oppveksten (2020-2023). 

O 30. Vurdere hvordan kommuner kan oppfordres til å utarbeide helhetlige 
handlingsplaner om barn og unges oppvekst, som også inkluderer tiltak mot 
fattigdom. Arbeidet kan ses i sammenheng med annet tverrsektorielt arbeid 
for utsatte barn og unge, og med oppdrag 26 i dette tildelingsbrevet.  

Oppfølging av tiltak 61 i Like muligheter i oppveksten (2020-2023). 

31.01.23 

O 31. Vurdere hvordan frivilligheten kan oppfordres til å etablere 
fadderordninger for foreldre med flyktning- eller innvandrerbakgrunn. 
Relevante direktorater, eksempelvis IMDi, bør involveres i arbeidet. 

Oppfølging av tiltak 5 i Like muligheter i oppveksten (2020-2023). 

31.01.23 
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3.2. Barnevern  

Regjeringen har for 2022 følgende mål på barnevernsområdet:  

- Barnevernstjenesten skal gi hjelpetiltak som møter behovene til barn og foreldre (se 
omtale av hjelpetiltak under avsnitt 3.1.4).  

- Barn som trenger tiltak utenfor hjemmet skal få et stabilt tilbud tilpasset det enkelte 
barns behov.  

- Høy kvalitet i saksbehandlingen i den kommunale barnevernstjenesten.  
- Ivareta barnas rett til medvirkning i det kommunale og statlige barnevernet. 

Bufdir skal fortsette arbeidet med å styrke kvaliteten i barnevernet, og legge til rette for at 
kommunene blir rustet til å ta et større ansvar på barnevernsområdet. Bufdir skal også forberede 
ikrafttredelse av ny barnevernslov som trer i kraft i 2023.  

Innføring av kompetansekrav i barnevernet vil kreve god planlegging og omstilling i sektoren, 
og Bufdir skal legge til rette for en vellykket implementering. Direktoratet skal ha oversikt over 
tilstanden i sektoren, følge med på utviklingstrender og utvikle statistikk og kunnskap på 
området. Bufdir skal innrette sine virkemidler slik at tjenestene blir bedre og rettssikkerheten 
til barn og foreldre ivaretas.  

Bufdir skal styre etaten på en måte som legger til rette for god drift og forsvarlige og likeverdige 
tjenester av høy kvalitet. Et godt fosterhjems- og institusjonstilbud skal gi barna stabil omsorg 
og behandling, med mulighet for å påvirke egen hverdag.  

Helsesatsingen i barnevernet videreføres og videreutvikles for å møte de behov barn i 
barnevernet har for helsefaglig utredning, behandling og annen oppfølging fra helsetjenesten. 
Arbeidet med barn og unge som begår eller står i fare for å begå kriminelle handlinger vil også 
videreføres i 2022.  

Tillit er viktig for at barnevernet skal ivareta sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Det er 
utarbeidet en samarbeidsavtale mellom BFD, KS og Bufdir, og en handlingsplan med mål om 
å styrke tilliten til barnevernet.  

3.2.1. Rettssikkerhet                                                                              

Selv om barn og unges rett til medvirkning er nedfelt i regelverket, viser resultater fra 
brukerundersøkelser og tilsyn at mange i praksis opplever liten grad av medvirkning i egen 
barnevernssak. Dette kan gjelde vedtak om hjelpetiltak i hjemmet eller plasseringstiltak utenfor 
hjemmet. Bedre og riktig ivaretakelse av medvirkningsretten kan heve kvaliteten på 
barnevernets avgjørelser og bidra til at barn får riktig hjelp. 

Stortinget vedtok våren 2021 en ny barnevernslov. Loven skal styrke rettssikkerheten for barn 
og foreldre, gi barnevernstjenestene et bedre arbeidsverktøy, styrke tidlig innsats og øke 
kompetansen i barnevernstjenestene. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) og 
Høyesterett har behandlet en rekke norske barnevernssaker. Domstolene har konkludert med at 
det på enkelte områder i barnevernet er behov for justeringer i praksis. Dette gjelder særlig krav 
til beslutningsgrunnlag, begrunnelser i sakene, og myndighetenes plikt til å arbeide for 
gjenforening av barn og biologiske foreldre. I ny barnevernslov tydeliggjøres og balanseres 
menneskerettslige forpliktelser. Kompetanseheving i de kommunale barnevernstjenestene i 
sammenheng med EMD-sakene blir sentralt fremover.   

En forutsetning for at barn blir i stand til å utøve sin rett til medvirkning er tilgjengelig og 
tilrettelagt informasjon. Bufdir har en viktig rolle med å tilgjengeliggjøre informasjon som er 
tilpasset og forståelig for barn, om barns rettigheter i barnevernssaker. 



Tildelingsbrev 2022 
 

15 

Mål: Bedre ivareta barnas rett til medvirkning i det kommunale og statlige barnevernet 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2022 

S 18. Barns medvirkning i valg av 
institusjon og medvirkning under 
institusjonsoppholdet 

R 18. Omtale av måloppnåelse knyttet til ivaretakelse 
av barns medvirkning før og under 
institusjonsopphold, herunder hvordan barn selv 
oppfatter egen adgang til medvirkning.

S 19. Barns medvirkning i valg av 
fosterhjem  

R 19. Omtale av måloppnåelse knyttet til ivaretakelse 
av barns medvirkning ved valg av fosterhjem i saker 
der Bufetat bistår kommunene, herunder hvordan 
barn selv oppfatter egen adgang til medvirkning.  

 
I tillegg ber departementet om at følgende oppdrag utføres i tilknytning til dette målet: 

Oppdrag i 2022 
Frist/ 
Rapportering 

O 32. Revidere saksbehandlingsrundskrivet og vurdere andre tiltak for å 
sikre en god og riktig forståelse av nasjonalt og internasjonalt regelverk. 

Årsrapport 

O 33. Bistå departementet i behandlingen av barnevernssaker for EMD. Årsrapport 

O 34. Forberede barnevernsektoren på nye lovkrav til bruk av tolk (jf. Lov 
om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)). 

Årsrapport 

O 35. Ferdigstille en beskrivelse av forvaltning av og innretting på oversikt 
over sakkyndige i barnevernssaker og foreldretvistsaker som kan 
iverksettes i 2023. Jf. alternativt tiltak 1 i rapporten Ensomme eksperter – 
utredning av utdanningsprogrammet for og oversikten over barnefaglig 
sakkyndige).   

15.09.22 

O 36. Ferdigstille innrettingen på framtidig forvaltning av 
utdanningsprogrammet, hvor ansvaret for å drifte og tilby utdanningen 
legges til ett eller flere universiteter eller høgskoler, og som kan iverksettes 
i 2024. Jf. alternativ C i rapporten nevnt i oppdrag 35. 

01.04.23  

 

3.2.2. Kommunal barnevernstjeneste                                                            

Barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet. Målet med reformen er å 
styrke det forebyggende arbeidet i kommunene, slik at flere barn kan vokse opp i nærmiljøet 
sitt og få hjelp der de bor. Målet underbygges av endringer i barnevernloven, jf. Prop. 133 L, 
som blant annet tydeliggjør kommunens overordnede ansvar for barnevernstjenesten. Satsingen 
på kompetanse er en vesentlig del av reformen for å bedre kvaliteten i tjenestene.  

Bufdir må bistå kommuner som har store utfordringer i barnevernstjenesten og høy risiko for 
svikt.  

Bedre digitale verktøy vil kunne gi god faglig støtte og styrke kvaliteten i saksbehandlingen i 
de kommunale barnevernstjenestene. Bufdir skal derfor jobbe aktivt med kommunal utbredelse 
av barnevernsfaglig kvalitetssystem og andre løsninger som utvikles gjennom prosjektet 
DigiBarnevern.  
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Mål: Økt kvalitet i saksbehandlingen i den kommunale barnevernstjenesten 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2021 

S 20. Kompetanseutvikling for 
ansatte i barnevernet 

R 20 a) Minst 500 deltakere i året i opplæringstiltak  

R 20 b) Minst 90 % utnyttelse av studiekapasiteten i 
de statlig finansierte videreutdanningene 

Følgende nye styringsparametere og resultatkrav er bestemt for dette målet: 

Styringsparameter Resultatkrav for 2022 

S 21. Kvaliteten i barneverns-
tjenestenes saksbehandling 

R 21. Identifisere kommuner som kan ha store 
utfordringer i tjenesten ved å vurdere dem i h.h.t. 
relevante indikatorer. 

 

I tillegg ber departementet om at følgende oppdrag utføres i tilknytning til dette målet: 

Oppdrag i 2022 Frist/rapportering 

O 37. Utarbeide faglig grunnlag til arbeidet med forskrift om kvalitet 
i kommunale botiltak, med særlig vekt på målgruppe og oppfølging.   

Innen utgangen    
av 2022 

O 38. Følge opp og legge til rette for implementering av nye 
retningslinjer for vurdering av samværsordning ved omsorgs-
overtakelse. Dette inkluderer å øke kompetansen i barneverns-
tjenesten om barns samvær med foreldre, om god kvalitet og god 
oppfølging av samvær. 

Innen utgangen    
av 2022 

O 39. Undersøke hvorvidt kunnskaps- og kompetansesentrene på 
barnevernsområdet treffer kommunenes behov. Dette inkluderer å 
undersøke kommunenes kjennskap til sentrene, hvordan sentrene 
benyttes og om støtten de har fått vurderes som nyttig.  

Årsrapport 

O 40. Følge opp og legge til rette for implementering av nye 
kompetansekrav i statlig og kommunalt barnevern. Dette inkluderer å 
vurdere barnevernets tilgang til kvalifisert personell og vurdere 
behovet for tiltak for å oppnå full implementering av kompetanse-
kravene i 2031. 

Årsrapport 

O 41. Vurdere og anbefale fremtidig innretning av kompetanse-
satsingen for kommunalt barnevern når strategiperioden utløper i 
2024.  

01.07.23 

O 42. Utvikle en forvaltningsmodell for Barnevernsfaglig 
kvalitetssystem som ivaretar behovet for en løpende og transparent 
forvaltning av systemet. 

Årsrapport 

O 43. Analyse av hva som bidrar til høy turnover i kommunalt og 
statlig barnevern, og hva som kjennetegner institusjoner og 
kommuner med lav turnover. 

01.06.22 

O 44. Sørge for statistikk om årlig turnover i statlig og kommunalt 
barnevern. 

Årsrapport 
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3.2.3. Statlig barnevern                                                                         

I forbindelse med barnevernsreformen vil kommunene betale høyere egenandeler enn tidligere 
for flere statlige tiltak. Dette kan medføre tiltaksvridninger i kommunenes etterspørsel som 
igjen kan påvirke Bufetat sitt inntekts- og utgiftsnivå. Egenandelene er innrettet med mål om å 
ikke bidra til tiltaksvridninger som ikke er barnevernsfaglig begrunnet. Det kan imidlertid være 
mulig å se for seg endringer i kommunenes etterspørsel. Dette må tas høyde for i planlegging 
og styring av tilbudssiden i tiltaksapparatet.  

Barn i barnevernet har lavere deltakelse, mindre læringsutbytte og fullfører i mindre grad 
videregående opplæring enn andre. Barn som får hjelp fra barnevernet er også overrepresenterte 
når det gjelder psykiske helseproblemer. Bufdir skal jobbe for god samordning av tilgrensende 
tjenester, spesielt helse- og barnevernstjenestene, skole og politi. Et godt og effektivt barnevern 
forutsetter tydelig ansvarsdeling mellom de ulike tjenestene.  

Fosterhjem  
Arbeidet med å forbedre fosterhjemstilbudet har som mål å øke stabiliteten i og tilgangen på 
gode fosterhjem. Bufdir skal planlegge, administrere og koordinere arbeidet med 
fosterhjemsstrategien og de nasjonale tiltakene, inkludert å legge til rette for at tiltak i strategien 
blir fulgt opp på en god måte i praksisfeltet. Dette forutsetter blant annet godt samarbeid med 
kommunesektoren og statsforvalterne.  

Mål: Barn som trenger tiltak utenfor hjemmet skal få et stabilt tilbud tilpasset det enkelte barns behov 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2022 

S 22. Fosterhjemstilbudet 

R 22 a) Færre barn og unge venter på fosterhjem etter dato 
for ønsket oppstart enn på samme tidspunkt i 2021.  

R 22 b) Flere barn opplever stabilitet, ved at omfanget av 
utilsiktede flyttinger blant barn i fosterhjem er redusert, 
sammenlignet med 2021. 

 

Oppdrag i 2022 
Frist/ 
rapportering 

O 45. Bufdir bes om å igangsette en ekstern gjennomgang av tiltaket 
spesialiserte fosterhjem og på bakgrunn av resultatene utarbeide et forslag 
til hvordan den fremtidige innsatsen kan understøtte tiltakets formål.  

Årsrapport 

O 46. Bufdir bes utvikle nasjonale anbefalinger for forsterkning av 
fosterhjem. 

2022 

Institusjon  
Barn i barnevernsinstitusjoner har ofte store omsorgsbehov og oppfølgingsbehov på flere 
livsområder. Bufdir skal bidra til at institusjonsbarnevernet er av høy kvalitet, og at barn og 
unge i institusjon får et stabilt, tilpasset, og trygt tilbud. Arbeidet med faglig utvikling og 
styrking av tilbudet skal fortsette. 

Bufdir skal prioritere å utvikle institusjonstilbudet slik at flest mulig barn kan få et tilpasset og 
tilrettelagt tilbud sammen med andre barn. Bedre styring og sterkere krav til faglig begrunnelse 
har ført til en nedgang i opprettelsen og bruk av enetiltak de siste årene. Bruken av enetiltak 
skal fortsatt være restriktiv, alltid begrunnes i barnets beste og ha en definert tidshorisont.  
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I Prop. 1 S (2021-2022) og Prop. 133 L (2020-2021) omtaler departementet at det er ønskelig 
å arbeide for at de statlige institusjonene i større grad enn i dag kan ta imot barna med de største 
utfordringene, at bruken av ideelle leverandører øker og at bedre kapasitetsutnyttelse i statlige 
institusjoner reduserer behovet for kjøp fra kommersielle leverandører, herunder enkeltkjøp. I 
budsjettet for 2022 er det lagt inn midler for å understøtte denne målsetningen, jf.  Innst. 14 S 
(2021-2022), som er ment å redusere bruken av kommersielle i institusjonsbarnevernet. 

Sentrale innsatsfaktorer i driften av statlige institusjoner er bl.a. bemanning, kompetanse og 
bygningsmessig egnethet. Bufdir skal innrette sin planlegging og dimensjonering av tilbudet i 
henhold til ovennevnte målsetninger, samtidig som fremdrift og omfang av omstillingene tar 
hensyn til de økonomiske rammene for tilbudet og til hvilke endringer som til enhver tid er 
forsvarlige.  

Mål: Barn som trenger tiltak utenfor hjemmet skal få et stabilt tilbud tilpasset det enkelte barns behov 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2022 

S 23. Stabilitet for barn i 
institusjon 

R 23 a) Flere barn og unge opplever stabilitet, ved at 
omfanget av utilsiktede flyttinger i institusjon er redusert, 
sammenlignet med 2021. 

R 23 b) For alle barn med institusjonstiltak skal det 
foreligge en plan for overgangen til livet etter institusjon, 
inkludert plan for en trygg og tilpasset overgang til tiltak 
for de med behov for det. 

S 24. Behovstilpasset 
institusjonstilbud 

R 24. Alle barn med institusjonstiltak skal ha konkrete mål 
for oppholdet, og et tilbud tilpasset sine behov.  

S 25. Virkning av opphold i 
behandlingsinstitusjoner 

R 25. Lavere risiko for negativ utvikling for barnet etter 
fullført tilbud versus ved innskriving. 

S 26. Skolegang for barn med 
plasseringstiltak (fosterhjem 
og institusjon) 

R 26 a) Alle barn som har rett og plikt til grunnskole-
opplæring mens de er i plasseringstiltak (statlig/privat), 
benytter seg av et fulltids grunnskoletilbud eller går på 
skole iht. individuell opplæringsplan. 

R 26 b) Økt andel barn i plasseringstiltak (statlig og privat) 
tar videregående opplæring. 

 
I tillegg ber departementet om at følgende oppdrag utføres i tilknytning til dette målet: 

Oppdrag i 2022 Frist/ 
rapportering 

O 47. Innenfor rammene av budsjettet videreutvikle behandlingstilbudet i 
barnevernsinstitusjon for barn med alvorlige atferdsproblemer inkludert 
kriminalitet. 

Årsrapport 

O 48. Etablere et nødvendig kunnskapsgrunnlag og vurdere behovet for 
tiltak som gir barn i barnevernet generelt, og institusjon spesielt, bedre 
beskyttelse mot skadelig bruk av digital medier, ref. Prop 133 L.  

Årsrapport 

O 49. Følge opp tiltaket tverrfaglig helsekartlegging av barn som 
barnevernet flytter ut av hjemmet (institusjon og fosterhjem), i samarbeid 

Første 
tertialrapport 
2022 
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med helsesektoren og utvikle nasjonale anbefalinger knyttet til bla. innhold 
i kartleggingene og kompetanse i kartleggingsteamene. 

O 50. Redegjøre for hvordan planlegging og dimensjonering av 
institusjonstilbudet hensyntar departementets målsetninger om at de statlige 
institusjonene i større grad enn i dag skal ta hånd om barna med de største 
utfordringene, at bruken av ideelle leverandører øker og at bedre 
kapasitetsutnyttelse i statlige institusjoner reduserer behovet for kjøp fra 
kommersielle leverandører, herunder enkeltkjøp. Måloppnåelse og 
risikovurdering for måloppnåelse på sikt skal beskrives.  

Hvert tertial 

O 51. Gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser som oppfyller kravene i 
utredningsinstruksen av relevante modeller for henholdsvis a) koordinering 
på individnivå av tilbudet fra ulike sektorer til barn under offentlig omsorg, 
b) ambulant helsehjelp til barn med institusjonstiltak, og c) ambulant 
helsehjelp til barn som bor hjemme eller i fosterhjem. 

Utgangen av 
2022 

3.2.4.  Internasjonalt arbeid                                                                              

Barnevernssaker og foreldretvister der barn har tilknytning til flere land kan være ekstra 
krevende å håndtere. Bufdir bistår både barneverntjenester og private parter i slike saker, og har 
et utstrakt samarbeid med andre lands sentralmyndigheter i konvensjonssaker. Bufdir er 
kontaktpunkt for barneverntjenestene i slike saker, og har en nøkkelrolle i det internasjonale 
samarbeidet om beskyttelse av barn. Bufdir har også en sentral rolle i arbeidet med internasjonal 
barnebortføring, og bistår både private parter, barneverntjenester og utenlandske myndigheter i 
slike saker. Bufdir skal samtidig holde seg orientert om vesentlig utvikling på 
barnevernsområdet i nærliggende land og informere departementet ved endringer av større 
interesse på feltet.  

Det har over tid utviklet seg et tett samarbeid mellom BFD, Bufdir og UD når det gjelder 
transnasjonale barnevernssaker, herunder løpende kontakt med utenlandske ambassader. Det 
avholdes bl.a. jevnlige seminarer som et ledd i det løpende tillits- og omdømmearbeidet. 

Internasjonalt arbeid på adopsjonsområdet er omtalt i punkt 3.1.6. 

Bufdir representerer Norge i Østersjørådets gruppe for utsatte barn og unge (CAR) og har under 
Norges formannskap 2021-2022 i Østersjørådet igangsatt en rekke aktiviteter. Bufdir 
representerer også Norge i styringsgruppen CYAR i Regionrådet under Barentsrådet. 

Oppdrag knyttet til internasjonalt samarbeid: Rapportering  

O 52. Overordnet beskrive direktoratets arbeid som sentralmyndighet 
etter Haagkonvensjonen 1996. I konvensjonssaker og ikke-
konvensjonssaker skal Bufdir rapportere på: antall saker, fordelt på typer 
av saker og fra hvilke land, samt gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
ulike typer av saker.  

Årsrapport 

O 53. Overordnet beskrive direktoratets arbeid som sentralmyndighet 
etter Haagkonvensjonen 1980 og Europarådskonvensjonen 1980, samt gi 
en vurdering av direktoratets etterlevelse av konvensjonens krav til 
sentralmyndigheten. I konvensjonssakene skal Bufdir rapportere på: antall 
saker fordelt på typer av saker og fra/til hvilke land, samt gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid. 

Årsrapport 
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3.3. Likestilling og ikke-diskriminering                                             

Bufdir har et sektorovergripende ansvar på området, og skal formidle kunnskap og analyse om 
utviklingen av likestilling og ikke-diskriminering knyttet til kjønn, graviditet, permisjon ved 
fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder til relevante sektormyndigheter, og 
befolkningen generelt. Bufdir skal og bidra til at likestillings- og diskrimineringsfeltet er godt 
koordinert i sitt samarbeid med relevante direktorater, etater og virksomheter. 

Bufdir skal være en sentral faginstans for det videre arbeidet med å gjennomføre det aktive 
likestillingsarbeidet i arbeidslivet og offentlig myndighet etter likestillings- og 
diskrimineringsloven kap. 4 (ARP).  

Som fagdirektorat på likestillingsfeltet har Bufdir fått i oppdrag å følge og kartlegge 
likestillingskonsekvenser av pandemien. I 2022 skal Bufdir fortsatt følge utviklingen og 
rapportere til KUD ved behov. 

Kulturdepartementet skal i 2020-2022 samarbeide med Norges forskningsråd om å utvikle en 
tverrsektoriell FoU-gjennomgang/-strategi for likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet. 
Bufdir vil være en sentral deltaker i dette arbeidet. Andre berørte aktører vil også bli involvert.   

3.3.1. Færre barrierer mot deltakelse i utdanning og arbeidsliv                 

Manglende likestilling og diskriminering i arbeidslivet er en utfordring på tvers av 
diskrimineringsgrunnlagene. Sektordirektoratene forvalter en rekke individstøttende ordninger. 
Bufdirs oppdrag er særlig rettet mot å sikre en koordinert innsats mellom sektorene for å bygge 
ned barrierer i utdanning og arbeidsliv, og tiltak rettet mot å bygge ned samfunnsskapte 
barrierer av fysisk, organisatorisk, holdningsmessig eller rutinemessig karakter.  
 
Bufdir skal også bidra til å spre kunnskap og veiledning om arbeidsgiveres plikter til aktivt 
likestillingsarbeid, og plikten til å redegjøre for faktisk tilstand for kjønnslikestilling og for det 
aktive likestillingsarbeidet etter likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 4.  

Et mindre kjønnsdelt utdannings og arbeidsmarked 

Det kjønnsdelte arbeidslivet er en sentral likestillingsutfordring. En forklaring på det 
kjønnsdelte arbeidslivet er at ungdom velger kjønnsdelt og tradisjonelt når de velger utdanning.  

I 2022 skal Bufdir bidra til kunnskap om, og tiltak for, å motvirke kjønnstradisjonelle 
utdannings- og yrkesvalg.  

 

Mål: Et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked 

Styringsparametere  Resultatkrav  

S 27. Kunnskap om tiltak for å motvirke 
kjønnstradisjonelle utdannings- og 
yrkesvalg 

R 27. Ha god oversikt over, og formidle 
kunnskap om pågående tiltak for å motvirke 
kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg, og 
vurdere pågående tiltak som kan bidra til dette. 
Dette i samarbeid med relevante fagmiljøer. 
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Følgende nye styringsparametere og resultatkrav er bestemt for dette målet: 

Oppdrag knyttet til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked: 
Frist/ 
rapportering  

O 54. Igangsette evaluering av prosjektet "Større mangfold – friere valg: 
tiltak for kjønnsperspektiv i karriereveiledning" som gjennomføres av 
likestillingssentrene.  

Årsrapport 

O 55. Følge opp Bufdirs utredning Tiltak for å rekruttere flere gutter til 
helse- og omsorgssektoren, i samråd med KUD (svar på oppdrag 36 i TB 
2020). 

Årsrapport 

3.3.2. Likestilling av personer med funksjonsnedsettelse  

Diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse hindrer like reelle muligheter. Personer 
med funksjonsnedsettelse opplever fortsatt utfordringer med likestilt tilgang til mange arenaer. 
Selv om sysselsettingsgraden i den norske befolkningen er relativt sett høy, står mange personer 
med funksjonsnedsettelse utenfor arbeidslivet, og har også svakere lønns- og karriereutvikling. 
Det er vedvarende ulikheter i bolig, samferdsel, helse, familie og oppvekst, sosiale nettverk, 
innflytelse og deltakelse i sivilsamfunn og demokratiske prosesser. Personer med 
funksjonsnedsettelse skal ha tilgang til offentlige tilbud og til samfunnets institusjoner på lik 
linje med andre. Bufdir skal særlig jobbe for å sikre en koordinert innsats for likestilling på 
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. 

Mål: Færre barrierer mot deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse  

Styringsparametere  Resultatkrav 

S 28. Kunnskap om likestilling og 
diskriminering av personer med 
funksjonsnedsettelse. 

R 28 a) Framskaffe og formidle kunnskap til nytte 
for relevante aktører i videre arbeid med likestilling 
og ikke-diskriminering av personer med 
funksjonsnedsettelse.  

R 28 b) Samordning med relevante aktører med 
ansvar for sektorområder som er viktig for 
likestilling og ikke-diskriminering av personer med 
funksjonsnedsettelse. 

S 29. Spredning av Bufdirs 
nettressurser om likestilling av 
personer med funksjonsnedsettelser. 

R 29. Økt bruk av Bufdirs statistikkressurser om 
levekår for personer med funksjonsnedsettelse. 

 

Andre oppdrag knyttet til koordinering og likestilling for personer 
med funksjonsnedsettelse 

Frist/ 
rapportering 

O 56. Samordne og koordinere gjennomføring av tiltak i ny handlingsplan 
for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse, og bidra til at feltet er 
godt koordinert i sitt samarbeid med relevante direktorater, etater og 
virksomheter. 

Årsrapport 
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O 57. Arbeide utadrettet med å spre informasjon om CRPD i kommuner og 
fylker. 

Årsrapport 

O 58. Bidra til lovarbeidet med gjennomføring av EUs tilgjengelighets-
direktiv EU 2019/882, herunder delutredninger, drøftinger og deltakelse i 
tverrdepartemental arbeidsgruppe, samt ytterligere bistand til departementet 
ved behov.  

Årsrapport 

O 59. Videreutvikle TryggEst gjennom å sikre at flere kommuner får 
opplæring og kunnskap i arbeidet med å avdekke, fange opp og gi hjelp til 
sårbare og utsatte voksne. 

Årsrapport 

3.3.3. Universell utforming    

Samfunnet blir mer universelt utformet, men det er fortsatt en avstand mellom nasjonale og 
internasjonale mål og intensjoner og den konkrete situasjonen på flere samfunnsområder. Å 
bidra til at eksisterende bygninger, infrastruktur, transportmidler og uteområder blir mer 
tilgjengelig for alle framstår som særlig utfordrende. Opprettholdelse og etterlevelse av høye 
krav til universell utforming blant annet innen IKT er avgjørende. Målet for Bufdirs arbeid 
innen universell utforming tar utgangspunkt i de viktigste utfordringer på området.   

Mål: Fremme universell utforming på de områdene hvor utfordringene er størst 

Styringsparametere  Resultatkrav 

S 30. Universell utforming av 
eksisterende omgivelser. 

R 30. Økt grad av universell utforming av 
eksisterende omgivelser gjennom å følge med på 
status og utvikling og gjennom veiledning, 
informasjon og finansiering. 

S 31. Samordning av innsats fra 
offentlig sektor. 

R 31. Utvikle kvalitet i, og antall av, 
direktoratets kontaktpunkter med relevante 
offentlige samarbeidsparter.   

S 32. Tydelig forståelse av at universell 
utforming er en samfunnskvalitet med 
verdi for hele befolkning. 

R 32. Utvikle og formidle informasjon internt og 
eksternt om universell utforming som generell 
samfunnskvalitet. 

S 33. Kunnskap om kostnader knyttet til 
universell utforming. 

R 33. Økt bruk av resultater fra kost/nytte- og 
samfunnsøkonomiske analyser.  

S 34. Implementering av universell 
utforming på nye og eksisterende fag- 
og samfunnsområder  

R 34. Universell utforming kartlegges, vurderes 
og implementeres på flere fag- og 
samfunnsområder. 

S 35. Kunnskapsstatus for universell 
utforming i Norge.  

R 35. Bedre kunnskap og statistikk om utvikling 
av universell utforming i samfunnet for 
vurdering av måloppnåelse 
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3.3.4. Diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk 
og kjønnskarakteristika                                                 

Fremdeles er det mange som har negative holdninger til lhbtiq-personer i Norge. Norge skal 
bidra til å fremme likestilling for lhbtiq-personer nasjonalt og internasjonalt. Fortsatt er det 
mange barrierer mot samfunnsdeltakelse for lhbtiq-personer på ulike arenaer. Bufdir skal bidra 
til produksjon av ny kunnskap, oppdatere lhbtiq-indikatorene og analysere 
samfunnsutviklingen over tid. I tillegg skal Bufdir formidle informasjon til sektormyndigheter 
og andre relevante aktører, samt befolkningen generelt. 

Mål: Ivareta lhbtiq-personers rettigheter, bidra til åpenhet og aktivt motarbeide diskriminering 

Styringsparametere Resultatkrav  

S 36. Kunnskap om lhbtiq-personers levekår 
og livskvalitet 

R 36. Framskaffe og formidle kunnskap til 
nytte for relevante aktører i arbeidet for større 
åpenhet og for å forhindre diskriminering. 

 

Oppdrag knyttet til lhbtiq-personers rettigheter: Frist/rapportering  

O 63.  Bidra til gjennomføring av ny lhbtiq-handlingsplan for 
perioden 2021-2024. 

Årsrapport 

3.3.5. Diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn                  

Rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion er en demokratisk utfordring som 
hindrer mange menneskers muligheter til å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet. 
Negative holdninger og fiendtlighet gir grobunn for mistillit og står i veien for respekt, 
kunnskap, forståelse og dialog. Møteplasser og dialog på nasjonalt, lokalt og regionalt nivå er 
viktig for å bryte ned barrierer mellom ulike grupper i samfunnet og for å legge til rette for 
deltakelse.  

Oppdrag knyttet til universell utforming: 
Frist/ 
rapportering  

O 60. Bidra til gjennomføring av ny handlingsplan for universell 
utforming for perioden 2021-2025. 

Årsrapport  

O 61. Bidra med god informasjon om universell utforming i tråd med 
styringsparameter 1, 3 og 4. Årsrapport 

O 62. Bidra til å oppdatere rundskrivet "Universell utforming i 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven". 

Innen utgangen 
av 2022 
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Mål: Bekjempe rasisme, hat og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 

Styringsparametere  Resultatkrav  

S 37. Kunnskap om rasisme og 
diskriminering på grunn av etnisitet og 
religion  

R 37. Framskaffe og formidle kunnskap til 
nytte for relevante aktører i arbeid mot 
rasisme og diskriminering på grunn av 
etnisitet og religion. 

S 38. Bevissthet om rasisme og 
diskriminering blant relevante aktører i 
samfunnet. 

 

Oppdrag knyttet til diskriminering på grunn av etnisitet og religion: 
Frist/ 
rapportering  

O 64. Bufdir skal gi en vurdering av hvordan tiltak 28 i handlingsplan mot 
rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion kan innrettes og 
organiseres.  

Årsrapport 

O 65. Bufdir skal i samarbeid med IMDi gjøre veiledningsmateriell, lokale 
handlingsplaner og god praksis i arbeidet mot rasisme og diskriminering 
rundt om i Norge mer tilgjengelig for allmenheten. Oppdraget er knyttet til 
tiltak 14 i Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. 

Innen 
utgangen av 
2022. 

3.3.6. Hatefulle ytringer   

Innsatsen for å videreutvikle kunnskap om hvordan hatefulle ytringer kan bekjempes og 
forebygges er viktig. Kunnskapen skal spres og tas i bruk av sektormyndigheter og i 
befolkningen for øvrig. 

Oppdrag knyttet til hatefulle ytringer Frist/rapportering  

O 66. Bufdir skal videreutvikle kunnskapen på området hatefulle 
ytringer, med særlig vekt på hatefulle ytringer på nettet. 

Årsrapport 

3.3.7. Internasjonalt arbeid   

Kulturdepartementet har en bred internasjonal portefølje på likestillings- og ikke-
diskrimineringsområdet.  I 2022 vil Norge ha ordførerskapet i det Nordiske samarbeidet og 
Kulturdepartementet vil lede arbeidet på både kultur- (MR-K) og likestillingsområdet (MR-
JÄM). Bufdir må påregne å bidra aktivt i planleggingen og gjennomføringen av ulike aktiviteter 
og satsinger under Norges ordførerskap på likestillingsfeltet. Bufdir skal for øvrig også bidra 
med faglige råd og støtte i ulike internasjonale prosesser.  
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Mål: Fremme likestilling og ikke-diskriminering internasjonalt gjennom multilateralt og 
bilateralt samarbeid  

 

Oppdrag knyttet til internasjonalt likestillingsarbeid  Rapportering  

O 67. Gjennomføre kurs om likestilling i Norge til land som etterspør 
dette (LIKE lett), i tråd med avropsavtaler under rammeavtalen med 
Norad. 

Årsrapport 

O 68. Koordinere planleggings- og implementeringsfaser i opptil fire 
landprogram og gi kvalitative vurderinger av status og risiko. 

Årsrapport 

O 69. Koordinere rapportering til Norad på vegne av de norske partnerne i 
samarbeidsavtalene (KUD, Bufdir og SSB). 

Årsrapport 

O 70. Planlegge og gjennomføre en større nordisk konferanse om 
framtidens arbeidsliv – tentativ dato er 15. september 2022  

Årsrapport  

O 71. Planlegge og gjennomføre en større nordisk konferanse om 
universell utforming samt et nordisk ekspertseminar om CRPD 

Årsrapport  

O 72. Sammenstille relevant kunnskap og vurdere behovet for ny 
kunnskap til bruk i Norges rapporteringer til FNs rasediskriminerings-
komité (CERD) og FN-komiteen for rettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD), som har frist i 2023. 

Årsrapport 

 

3.4. Forskning, kunnskapsutvikling og digitalisering 

Bufdir skal innrette sitt arbeid innenfor forskning og kunnskapsutvikling slik at det gir støtte til 
politikkutvikling, tjenesteutvikling og -utøvelse. Arbeidet skal understøtte BFDs 
forskningsstrategi 2022-2026. Bufdirs statistikksider på Bufdir.no skal gi en status for 
direktoratets ansvarsområder og kommunisere trender, og skal legge grunnlag for utarbeidelse 
av faglige råd. Bufdir har et sektorovergripende ansvar, og skal bidra til utvikling og utveksling 
av kunnskap på tvers av aktuelle sektorer.  

Oppdrag knyttet til forskning og kunnskapsutvikling: 
Frist/ 
rapportering  

O 73. Gi en overordnet beskrivelse av direktoratets arbeid innenfor 
forskning og kunnskapsutvikling, inkludert en vurdering av hvordan 
direktoratet bidrar til at departementene ivaretar sitt sektoransvar for 
forskning. 

Årsrapport 

O 74. Ferdigstille den langsiktige planen for forskning, evalueringer og 
utvikling av kunnskapsgrunnlaget innenfor direktoratets ansvarsområder. 
Planen skal bl.a. skissere tematiske satsingsområder, virkemidler og tiltak 
for å realisere planen mv.  

Bufdir må på hensiktsmessig måte involvere departementene i utformingen 
av planen. Utkast til plan skal forelegges departementene, slik at endelig 
plan er godt forankret i BFD og KUD. 

01.12.2022 
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Planen skal operasjonalisere BFDs forskningsstrategi 2022-2026. Planen 
må videre ses i sammenheng med utarbeidelsen av tverrsektoriell FoU-
strategi om likestilling- og ikke-diskriminering som utarbeides i samarbeid 
mellom KUD og Norges Forskningsråd og andre berørte aktører. Videre 
skal Bufdir se hen til BarnUnge21 ved utarbeidelse av planen. 

O 75. Bufdir skal bidra inn i oppfølgingen av BarnUnge21-strategien. Årsrapport 

Departementet legger til grunn at Bufdir også i 2022 arbeider med oppfølging av Én digital 
offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor (2019-2025). 
Digitaliseringsprosjekter skal der det er relevant sees i sammenheng med arbeidet med 
livshendelsene i digitaliseringsstrategien. 
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4. Budsjettildeling og fullmakter 

4.1. Postomtale 

Midlene skal nyttes i tråd med Prop. 1 S (2021-2022) for Barne- og familiedepartementet, 
Kulturdepartementet og  Kunnskapsdepartementet, Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022), Stortingets 
behandling av disse budsjettproposisjonene, samt de presiseringene som gis i dette brevet. 

For poster der det ikke er endringer sammenlignet med 2021 eller der det ikke er nødvendig å 
presisere tildelingen utover omtalen i Prop. 1 S (2021-2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022), 
omtales ikke posten nærmere i det følgende, men det vises til Prop. 1 S (2021-2022). 

Som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE), er tildelingen på 01, 21 
og 22-postene redusert med 0,5 prosent. 

Tallene i de følgende tabeller gir en oversikt over tildeling for 2022, samt samlet tildeling i 
2021 og regnskapstall for 2020. 

Kap 671 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

21 Spesielle driftsutgifter  1 600 0 

62 Kommunale innvandrertiltak  19 600 19 000 

73 Tilskudd  3 900 4 200 

 Sum kap. 671  23 500 23 200 

Post 62 Kommunale innvandrertiltak 

19 mill. kroner skal benyttes til det nasjonale bo- og støttetilbudet for personer over 18 år som 
er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. Støttetilbudet skal også 
være tilgjengelig for personer som bryter ut av ekstreme miljøer, jf. anmodningsvedtak nr. 794 
(29. mai 2018). Gjeldende kriterier for botilbudet skal oppfylles. Vedtaket gjelder ulike former 
for negativ sosial kontroll knyttet til familie, oppvekst og religion. 

Post 73 Tilskudd 

3 mill. kroner skal benyttes til mentorordning for personer som er utsatt for negativ sosial 
kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. Støttetilbudet skal også være tilgjengelig for 
personer som bryter ut av ekstreme miljøer, jf. anmodningsvedtak nr. 794 (29. mai 2018) og 
Prop 1 S Kunnskapsdepartementet. 2 mill. kroner skal gå til Oslo Røde Kors til drift av en 
mentorfamilieordning, som skal gjøres tilgjengelig nasjonalt, og Nord Norge skal prioriteres. 
1 mill. kroner skal gå til Oslo Krisesenter for drift av mentornettverket "Sammen". Bufdir kan 
stille vilkår til faglig innretning og organisering av Mentorfamilie. 

1,2 mill. kroner skal benyttes til implementering av opplæringstilbudet Endringsagenter for de 
som jobber med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i frivillige organisasjoner og miljø 
de selv har tilhørighet til. 
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Kap 351 Likestilling og ikke-diskriminering 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling  

2021 
Tildeling 

2022 

21 
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan 
nyttes under post 70. 

10 646 9 650  9 303  

70 
Likestilling mellom kjønn mv., kan nyttes under 
post 21 

13 425 24 340  45 980  

72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 12 785 15 780  21 095  

73 Likestillingssentrene 15 745 18 110  21 430  

 Sum kap. 351  52 601  67 880 97 808  

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70  

1,1 mill. kroner skal benyttes til rammeavtale om koordinering av likestillingsrelatert statistikk 
med SSB. 4 mill. kroner til tiltak mot hatefulle ytringer, og oppfølging av handlingsplanen mot 
rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og handlingsplan mot diskriminering av og hat 
mot muslimer. 1,0 mill. kroner skal gå til tilskuddsforvaltning av ny tilskuddsordning mot 
rasisme mv. 0,5 mill. kroner skal gå til evaluering av prosjektet "Større mangfold – friere valg: 
tiltak for kjønnsperspektiv i karriereveiledningen". Til slutt er det avsatt 0,4 mill. kroner til 
nasjonal likestillingskonferanse og 1,1 mill. kroner til kjønns- og seksualitetsmangfold.  

Post 70 Likestilling mellom kjønn mv., kan nyttes under post 21  

12,14 mill. kroner skal benyttes til tilskuddsordningen til familie- og likestillingspolitiske 
organisasjoner (rundskriv 03/2021) og 19 mill. kroner til tilskuddsordningen mot rasisme, 
diskriminering og hatefulle ytringer (en styrking på 11 mill. kroner). 2 mill. kroner skal gå til 
oppfølging av Bufdirs utredning Tiltak for å rekruttere flere gutter til helse- og 
omsorgssektoren. 
Fra posten skal minimum 3 mill. kroner gå til Tryggest- Tiltak for kompetanseheving mot vold 
mot voksne.  
Det skal også tildeles til sammen 1 mill. kroner til RVTSene for oppgaver knyttet til TryggEst.  

Bufdir skal ha ansvar for å forvalte følgende tilskudd til navngitte mottagere: 
- 0,7 mill. kroner til gender.no/Kilden og Norsk Kvinners Sanitetsforening.  
- 3,5 mill. kroner i tilskudd til NHO-prosjektet Jenter og teknologi.  
- 1,0 mill kroner til Agder fylkeskommune for Likestilt arbeidsliv.  

Post 72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner  

Bevilgningen på posten går til tilskuddsordningen på LHBTI-området (rundskriv 14/2021). Av 
økningen på posten på 5 mill. kroner,  skal 3 mill. kroner skal gå til å styrke aktivitetsdelen av 
tilskuddsordningen, og 2 mill. kroner skal brukes til å utvikle kunnskap om skeives levekår og 
livssituasjon, jf. Prop 1 S (2021-2022). Bufdir skal også forvalte tilskudd på 1 mill. kroner til 
organisasjonen Salam og 0,7 mill. kroner til prosjektet Rosa kompetanse i regi av foreningen 
FRI.  
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Post 73 Likestillingssentrene 

Bevilgningen på posten går til å utbetale delfinansiering/grunnbevilgning av virksomheten ved 
Likestillingssenteret, KUN – senter for kunnskap og likestilling, Senter for likestilling i Agder 
og Reform. 

Kap. 352 Nedsatt funksjonsevne 
   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

21 
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes 
under post 71 

10 669 17 600  16 229  

70 Funksjonshemmedes organisasjoner 232 990 249 350  246 550  

71 
Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan 
nyttes under post 21. 

15 252 13 900  13 020  

72 Funksjonshemmedes sine levekår og livskvalitet 19 060 24 895  25 290  

 Sum kap. 352  277 971  305 745  301 089  

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71  

Tildelte midler på posten skal gå til målrettede informasjons-, forskings- og 
utviklingstiltak/prosjekter som skal bidra til å øke likestillingen for personer med nedsatt 
funksjonsevne. 5 mill. kroner skal benyttes 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 352, post 71, samt gjensidig 
stikkordsfullmakt mellom postene.  

Post 70 Funksjonshemmedes organisasjoner  

Tildelte midler på posten skal dekke til tilskudd til Funksjonshemmede sine organisasjoner 
(Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) og Fritidstiltak for personer med 
nedsatt funksjonsevne (05/2021).  

Stiftelsen TV BRA skal tildeles 3,6 mill. kroner fra denne posten. Se nærmere omtale i Prop. 1 
S (2021–2022) og Innst. 15 S (2021–2022). 

Post 71 Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan nyttes under post 21  

9,5 mill. kroner skal benyttes til tilskuddordning for kunnskapsutvikling, forskning og 
utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming. De tildelte midlene 
omfatter ovennevnte tilskuddsordning og KS-nettverk. I tillegg kan midler satt av til UnIKT 
benyttes, jf. omtale under kap 352, 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  

Tildelte midler på posten skal benyttes til tilskuddsordning for å bedre levekårene og 
livskvaliteten for personer med nedsatt funksjonsevne (rundskriv 07/2021).  
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Tilskuddet til prosjektet HELT MED i regi av stiftelsen HELT MED skal tildeles 11,1 mill. 
kroner fra denne posten. Se nærmere omtale i Prop. S (2021–2022) og Innst. 15 S (2021–2022). 
 

Kap. 840 Tiltak mot vold og overgrep 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildelin

g 2022 

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 
70 og kap. 846, post 62 

15 560 24 989 21 930 

61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre, 
overslagsbevilgning 

101 154 104 917 112 645 

70 Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv., kan 
nyttes under post 21, post 61 og kap. 858 post 
01 

42 212 54 080 47 290 

73 Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan 
overføres 

31 925 34 947 35 856 

 Sum kap. 840 190 851 218 933 217 721 

 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og kap. 846, post 62 

1 mill. kroner skal benyttes til å ferdigstille tiltak i foreldrestøttestrategien som utløp i 2021. 
Inntil 3,7 mill. kroner kan benyttes til å drifte og utvikle foreldrehverdag.no som en ren 
informasjonsportal, jf. dialog om dette høsten 2021.  

14,48 mill. kroner skal benyttes til ulike tiltak i arbeidet mot vold og overgrep: A)  Tiltak i 
handlingsplaner mot vold og overgrep, herunder blant annet til 
videreutvikling,  implementering og følgeevaluering av kunnskaps- og øvingsportalen Snakke 
sammen og  nettressursen Jeg vet og til annet forebyggende arbeid;   B)  Forskning, 
kunnskapsutvikling og videreutvikling av kommunenes krisesentertilbud og tilbudet som gis i 
støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep; C) Deler av beløpet kan benyttes til å dekke 
utgifter til personalressurser i forbindelse med prosjekter og tiltak på voldsfeltet. 

Midler til Bufdirs arbeid med å følge opp utviklingsprosjekt i krisesentertilbudet er overført til 
kap. 858, post 01.  

2,75 mill. kroner tildeles til etablering av NASAK – Nasjonalt samisk kompetansesenter for 
barnevern, familievern og krisesentertilbud. Samlet tildeling til NASAK er på 10,1 mill. kroner, 
jf. tildeling også på kap. kap. 842 post 01 og kap. 854 post 21. 

Post 61 Tilskudd til incest- og voldtektssenter, overslagsbevilgning.  

Posten er styrket med 5 mill. kroner til tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og 
ressurssentre mot voldtekt, jf. Innst. 14 S (2021-2022). Regelverk for tilskuddsordningen 
endres i 2022.  
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Post 70 Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21, post 61 og kap. 858 
post 01 

6,8 mill. skal benyttes til volds- og overgrepslinjen (VO-linjen), som driftes av 
Krisesentersekretariatet og Oslo krisesenter. Justis- og beredskapsdepartementet vil dekke 
midler til evaluering av VO-linjen.  

1,43 mill. kroner skal benyttes til kompetansehevende tiltak i regi av de regionale 
ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-ene) for ansatte i 
krisesentertilbudet og ansatte i sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO).  

2 mill. kroner er navngitt med beløp til driftsstøtte til Krisesentersekretariatet, jf. Innst. 14 S 
(2021-2022). 

Det tildeles videre 24,74 mill. kroner. Midlene skal nyttes til videreføring av tilskudd 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, Mental Helse sin telefon- og chattetjeneste for 
foreldre (Foreldresupport). Tilskudd må likevel vurderes på bakgrunn av søknader fra de 
aktuelle tilskuddsmottakerne. Videre skal midlene brukes til tilskuddsordningen Drifts- og 
prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep. Posten har stikkordet "kan nyttes under post 
61", jf. at en del av tilskuddsordningen går til kommunene. Midlene dekker også utgifter til 
personalressurser i forbindelse med tilskuddsordningen, jf. stikkordet "kan nyttes under kap. 
858 post 01".  

5,44 mill. kroner tildeles for å forvalte BFDs andel av basisbevilgningen til Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Bufdir skal også ivareta dialog med 
Helsedirektoratet.  

6,88 mill. kroner tildeles til arbeidet med å drifte, sikre bruk av og videreutvikle kunnskaps- og 
øvingsportalen Snakke sammen og nettressursen Jeg Vet i kommunene og til annet 
voldsforebyggende arbeid. Midlene skal dekke kostnadene til en koordinatorstilling ved hver 
av de fem RVTS-ene.  

Post 73 Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres 

Det tildeles 35,856 mill. kroner til Stine Sofie Senteret. Midlene dekker også ettervern for barn 
som har hatt opphold på senteret.  

Kap. 841 Samliv og konfliktløsning 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

21 
Spesielle driftsutgifter, 
meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning 

10 687 13 095 12 307 

22 Opplæring, forskning, utvikling mv. 3 159 8 200 7 200 

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

13 290 24 424 - 

 Sum kap. 841 27 136 45 719  19 507 
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Post 22 Opplæring, forskning, utvikling mv. 

4,1 mill. kroner skal benyttes 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.  

2,1 mill. kroner tildeles til Bufdirs/familievernets arbeid med kurset Godt samliv, som skal 
legges ut på foreldrehverdag.no. Videre tildeles Bufdir 1 mill. kroner til forskning på 
samlivstiltak.  

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

Tilskuddsordningene Tilskudd til samlivskurs for førstegangsforeldre og Tilskudd til lokale 
samlivskurs og utviklingstiltak er avviklet, jf. Prop 1 S Tillegg 1 (2021-2022)  og Innst. 14 S 
(2021-2022). 

Kap. 842 Familievern 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 354 102 385 362 386 866 

21 Spesielle driftsutgifter 25 697 29 591 28 611 

70 
Tilskudd til kirkens familievern, kan nyttes 
under post 01 

222 853 224 567 242 556 

 Sum kap. 842 602 652 639 520 658 033 

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 

Posten dekker lønn til tilsatte og utgifter til varer og tjenester knyttet til de offentlig eide 
familievernkontorene. Tildelingen omfatter oppgavene de offentlige familievernkontora utfører 
i samband med samlivstiltaket Hva med oss? og administrasjonsutgifter knytte til familievernet 
ved regionskontorene i Bufetat. Tildelingen dekker også nasjonale utviklingsoppgaver knytte 
til familievernet.  

Som en del av tiltakspakken for sårbare grupper ble familievernet styrket i RNB 2021. Denne 
styrkingen er videreført i 2022 og posten er økt med 19 mill. kroner som en følge av dette.  

4,6 mill. kroner skal dekke deler av etableringen av Nasjonalt samisk kompetansesenter for 
familievern, barnevern og krisesentertilbud (NASAK). Samlet tildeling til NASAK er på 10, 1 
mill. kroner, jf. tildeling også på kap. 840 post 21, kap. 854 post 21. 

Det er lagt til grunn at statlige virksomheter kan oppnå en permanent reduksjon i reiseutgiftene 
som følge av erfaringene fra pandemien og økt bruk av digitale verktøy. Tildelingen er som 
følge av dette redusert med 630 000 kroner, jf. Innst. 14 S (2021-2022). 
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Post 21 Spesielle driftsutgifter 

28,611 mill. kroner tildeles til forskning, evaluering, utviklingsarbeid og kompetanseheving i 
familievernet. Dette inkluderer 2 mill. kroner til å videreutvikle Spisskompetansemiljøet for 
foreldrestøtte og forebygging i familievernet, herunder implementering av ICDP. Posten kan 
også nyttes til andre tiltak for å utvikle tilbudet til familievernet.   

Midlene skal også benyttes til å videreføre samarbeidet mellom familieverntjenesten og 
stiftelsen Alternativ til Vold (ATV). Departementet legger til grunn at utviklingsprosjekter 
(som foreldrehverdag.no) der formålet er å forbedre informasjon og kommunikasjon på en stor 
del av Bufdirs ansvarsområde, ikke bør finansieres over denne posten. Drift av FADO skal 
heller ikke finansieres over denne posten.  

Post 70 Tilskudd til kirkens familievern, kan nyttes under post 01 

Tildelingen skal finansiere drift av kirkelige eide familievernkontorene. Tildelingen omfatter 
også tilskudd til oppgaver de kirkelige eide familievernkontorene utfører i forbindelse med 
samlivstiltak. Posten blir også benyttet til å gi tilskudd til Stiftelsen Kirkens Familievern. Som 
en del av tiltakspakken for sårbare grupper ble familievernet styrket i RNB 2021. Denne 
styrkingen er videreført i 2022 og posten er økt med 12 mill. kroner som en følge av dette.  

 

Kap. 843 Adopsjonsstønad 
   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

70 
Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra 
utlandet, overslagsbevilgning 

5 197 6 500 8 500  

 Sum kap. 843 5 197 6 500 8 500 

 

Kap. 846 Familie- og oppveksttiltak 
   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

21 
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan 
nyttes under post 61, post 62 og post 71 

12 361 38 538 26 960 

60 
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, 
kan overføres   

43 480 54 790 
-  

61 
Tilskudd til inkludering av barn og unge, 
kan nyttes under post 71 

152 929 531 597 657 489 

62 Utvikling i kommunene 113 060 130 159 60 771 

70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 170 460 163 530 171 780 

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

315 726 62 150 71 050 
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79 
Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid 
mv., kan overføres 

8 310 8 580 8 805 

 Sum kap. 846 816 326 989 344 996 855 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 , post 62 og post 71 

Posten dekker utgifter til forebyggende tiltak og forskings- og utviklingstiltak på familie- og 
oppvekstområdet. Posten dekker også evaluering og oppfølging av tilskuddsordningene på 
familie- og oppvekstområdet. 

10 mill. kroner benyttes til prøveprosjektet med nasjonal fritidskortordning, jf. omtale under 
kap. 846 post 61. Prøveprosjektet skal avsluttes 1. juli 2022 uten at det legges opp til en 
påfølgende nasjonal utrulling, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022). Dette innebærer at det ikke 
skal arbeides videre med teknisk løsning i 2022. Midlene skal blant annet benyttes til 
oppfølging av kommunene og følgeevaluering.  

2,6 mill. kroner tildeles til drift av programmet Familie for første gang (Nurse Family 
Partnership-programmet), jf. også tildeling av midler under post 71.  

0,2 mill. kroner tildeles for utbetaling av norsk medlemskontingent til European Youth 
Information and Counselling Agency (ERYICA). Også ansvaret for å behandle søknader fra 
det norske medlemmet i ERYICA om tilskudd til deltakelse på statuttfestede møter videreføres. 
Midlene kan også benyttes til andre informasjonstiltak på det internasjonale barne- og 
ungdomsområdet. 

0,75 mill. kroner tildeles til å forvalte BFDs andel av tildeling til Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark knyttet til Sjumilstegsmetoden.  

0,25 mill. kroner skal benyttes til ung.no.  

4 mill. kroner skal benyttes til å prøve ut og videreutvikle oppvekstsamarbeidet som skal bidra 
til utvikling av kunnskapsbaserte tiltak i lokalmiljøet i utvalgte kommuner.  

1 mill. kroner skal benyttes til utarbeidelse av digital informasjon om adopsjon og vanlige 
utfordringer adopterte og adoptivfamilier kan møte i et livsløpsperspektiv. Informasjonen 
målrettes mot adoptivfamilier, adopterte og offentlige tjenester som adoptivfamilier og 
adopterte ofte kommer i kontakt med.  

5,16 mill. kroner videreføres og skal blant annet benyttes til sekretariatsfunksjon for 
departementets arbeid med ungdomspanel, forvaltning av tilskuddsordningene på BFDs 
områder og annen oppfølging på fattigdomsfeltet, oppfølging av fritidserklæringen og SSBs 
plandata om barn og unge. 

3 mill. kroner skal benyttes til å utvide pilotprosjektet med foreldrestøtte til foreldre med 
tenåringer. Deler av beløpet skal benyttes til tilskudd til kommunene på kap. 846, post 62. 

Post 61 Tilskudd til inkludering av barn og unge, kan nyttes under post 71 

554,489 mill. kroner skal benyttes til den nye sammenslåtte tilskuddsordningen Tilskudd til 
inkludering av barn og unge. Dette er en sammenslåing av de tre tidligere 
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tilskuddsordningene Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, Barne- og 
ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Det 
skal gis direkte tilskudd til tiltakene Barnas Stasjon i regi av Blå Kors, pilotprosjektet FRI i regi 
av Kirkens Bymisjon, Ferie for alle i regi av Norges Røde Kors, ferietiltak i regi av DNT og 
organisasjonen MOT. Disse er navngitte i postomtalen på kap. 846, post 61, jf. Prop 1 S (2021-
2022). Tilskudd må likevel vurderes på bakgrunn av søknader fra tilskuddsmottakerne.  

103 mill. kroner skal benyttes til prøveprosjektet med nasjonal fritidskortordning, jf. omtale 
under kap. 846, post 21.  

Post 62 Utvikling i kommunene 

24,409 mill. kroner er satt av til tilskuddsordningen Tilskudd til systematisk identifikasjon og 
oppfølging av utsatte barn.  

36,362 mill. kroner er satt av til tilskuddsordningen Foreldrestøttende tiltak i kommunene.  

Post 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner  

Bufdirs ansvar for å fordele nasjonalt driftstilskudd etter søknad fra Landsrådet for Norges 
barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Ungdom & fritid og Unge funksjonshemmede 
videreføres. 13,41 mill. kroner er satt av 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. 158,37 mill. 
kroner er satt av til nasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner.  

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

Bufdir skal tildele prosjekttilskudd til Ungdom mot vold, Oslo Røde Kors, Barnevakten og Blå 
Kors-tiltaket Snakkompsyken.no. på til sammen 4,37 mill. kroner.  

Det tildeles 62,79 mill. kroner til programmet Familie for første gang (Nurse Family 
Partnership-programmet).  

Bufdir tildeles 2,83 mill. kroner til følgende: 

- driftsstøtte til de tre godkjente adopsjonsorganisasjonene InorAdopt, Verdens Barn og 
Adopsjonsforum. 

- informasjons- og etterarbeid til de tre godkjente adopsjonsorganisasjonene InorAdopt, 
Verdens Barn og Adopsjonsforum,  

- driftsstøtte til den internasjonale ressursorganisasjonen for adopsjon, International Social 
Service (ISS). 

1,06 mill. kroner skal benyttes til én koordinatorstilling knyttet til én av 
adopsjonsorganisasjonene. Koordinatoren skal veilede adoptivfamilier og adopterte blant annet 
der adopterte søker hjelp til å finne sin opprinnelige familie.  



Tildelingsbrev 2022 
 

36 

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. 3,94 
mill. kroner er satt av til dette formålet.  

Bufdir skal videre forvalte internasjonal grunnstøtte. Midlene fordeles av Fordelingsutvalget i 
tråd med gjeldende regelverk. 4,63 mill. kroner er satt av til dette formålet.  

Inntil 0,235 mill. kroner skal benyttes til tildeling av tilskudd 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 
   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

01 Driftsutgifter, kan overføres 8 537 16 076 15 966 

 Sum kap. 847 8 537 16 076 15 966 

Post 01 Driftsutgifter, kan overføres 

Det er lagt til grunn at statlige virksomheter kan oppnå en permanent reduksjon i reiseutgiftene 
som følge av erfaringene fra pandemien og økt bruk av digitale verktøy. Tildelingen er som 
følge av dette redusert med 29 000 kroner, jf. Innst. 14 S (2021-2022). 

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 
  (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

21 Spesielle driftsutgifter 51 3211 87 608 42 345    

23 
Kompetansehevingstiltak i barnevernet, kan 
nyttes under post 72 

- - 31 074 

45 
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan 
overføres 

4 937 22 876 8 070   

61 Utvikling i kommunene 27 0712 70 822 70 475 

62 
Tilskudd til barnevernsfaglig 
videreutdanning, kan nyttes under post 23 

24 143 26 703 27 397 

71 Utvikling og opplysningsarbeid mv. 36 960 40 211 39 204 

72 
Tilskudd til forskning og 
kompetanseutvikling i barnevernet, kan 
overføres, kan nyttes under post 23 

3106 477 114 168 129 094 

 Sum kap. 854 250 909 364 388 347 659 
1 Belastningsfullmakt på 31 750 000 kroner er gitt til statsforvalterne, 2 Belastningsfullmakt på 16 800 000 kroner 
er gitt til statsforvalterne, 3 Belastningsfullmakt på 1 800 000 kroner er gitt til statsforvalterne 
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Post 21 Spesielle driftsutgifter 

5,398 mill. kroner til tiltak for å styrke kommunenes rekruttering av fosterhjem, hvor midlene 
tildeles Statsforvalterembetene. Tildelingen er redusert med om lag 0,2 mill. kroner 
sammenlignet med 2021, pga. ny modell for betaling av pensjonspremie til SPK, jf. nærmere 
forklaring under 855.01.  

2,75 mill. kroner til Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK) og deres arbeid for å øke 
kompetansen om samisk språk og kultur i barnevernet. 

Bufdir tildeles videre 34,197 mill. kroner til følgende tiltak på barnevernsområdet: 

- Oppfølging av tiltak for økt kompetanse i kommunalt og statlig barnevern 
- Grunnmodell for hjelpetiltak (minst 4,1 mill. kroner) 
- Barnevernsbarn sin skolegang 
- Helsehjelp til barn i barnevernet 
- Barn som står i fare for eller begår lovbrudd  
- Støtte kommunenes fosterhjemsarbeid - tjenestestøtte og faglige verktøy, herunder 

minimum 4 mill. kroner til modulbasert opplæring 
- Innhenting av statistikk og rapportering  
- Statsforvalternes veiledning og samordning på barnevernsområdet. Tildelingen er 

redusert med om lag 0,2 mill. kroner sammenlignet med 2021, pga ny modell for 
betaling av pensjonspremie til SPK.  

- Utvikling av e-læringsprogram om forvaltningskompetanse for ansatte i 
barnevernstjenesten 

- FoU om samvær etter omsorgsovertakelse 
- Utredning av tiltaksportefølje for barn som trenger tiltak utenfor hjemmet 
- Videreutvikle utdanningsprogrammet for barnefaglig sakkyndige 
- Videreutvikle oversikt over sakkyndige 
- Evaluering av barnevernsreformen 

 
Posten reduseres med 15,2 mill. kroner som følge av avviklingen av et prøveprosjekt med 
hurtigbosetting av enslige mindreårige asylsøkere.  

Post 23 Kompetansehevingstiltak i barnevernet, kan nyttes under post 72 

Posten dekker utgifter til kompetansehevingstiltak for kommunalt barnevern. Bevilgningen skal 
dekke kostnader ved opplæringsprogrammet om barnevernets arbeid med barn og familier som 
har minoritetsbakgrunn. Midlene skal også dekke stimuleringsmidler til opplæringsprogrammet 
og til tjenestestøtteprogrammet. Posten skal videre dekke statsforvalternes utgifter i forbindelse 
med kompetansetiltakene, inkludert utgifter til dialogmøter og oppfølging av kommunale 
læringsnettverk. 

Det skal settes av midler til å drifte følgende videreutdanninger: 
- Juss i barnevernsfaglig arbeid ved Universitetet i Stavanger og OsloMet  
- Vurdering av barnets beste ved Høgskolen på Vestlandet og OsloMet  
- Relasjonsarbeid i samarbeid med barn og familier ved VID vitenskapelige høyskole 
- Minoritetskompetanse i barnevernet ved VID vitenskapelige høyskole 
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Midler på posten kan videre brukes på andre tiltak i kompetansestrategien. 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 

Midlene skal benyttes til utviklingskostnader i gjennomføringsfasen av DigiBarnevern, og skal 
dekke kjøp av tjenester fra eksterne konsulenter til systemutvikling og innføringsstøtte i 
kommunene. Tildelingen skal ikke brukes til lønn og sosiale utgifter for ansatte i Bufdir. 

Bevilgningen på posten reduseres med 2,2 mill. kroner på grunn av reduserte 
utviklingskostnader i 2022.  

Post 61 Utvikling i kommunene 

32,53 mill. kroner skal benyttes som stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter i kommunale 
læringsnettverk. 22 mill. kroner av tildelingen skal gå til utvikling, etablering og gjennomføring 
av kommunale veilednings- og oppfølgingstilbud til fosterhjem. Midlene forvaltes av 
statsforvalterembetene. 

7,58 mill. kroner til prosjektet grunnmodell for hjelpetiltak videreføres i 2022. Ti deltar i 
pilotering og utvikling av modellen, i tett samarbeid med kompetansesentre. Midlene skal dekke 
kommunenes kostnader for deltakelse.   

8,3 mill. kroner tildeles Oslo kommune for å styrke barnevernets arbeid med barn og unge (12-
15 år) som har begått eller står i fare for å begå lovbrudd. Midlene skal brukes til ulike tiltak i 
bydel Alna og bydel Søndre Nordstrand. 

1,22 mill. kroner skal gå til utprøving av hjelpetiltaket "Skolelos". Midlene skal brukes til 
stimuleringsmidler i form av lønnstilskudd til de involverte barnevernstjenestene.  

18,27 mill. kroner skal brukes til Alarmtelefonen for barn og unge.  

0,19 mill. kroner tildeles Landskonferansen for politi og barnevernsvakter 2021.  

Posten økes med 2,36 mill. kroner til et øremerket tilskudd til Oslo kommune, opprettet av 
Bufdir i 2021, jf. omtale av tiltaket helsekartlegging av barn i barnevernet på kap. 855, post 01. 

Post 62 Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning, kan nyttes under post 23 

I 2022 skal følgende fem videreutdanninger prioriteres: Barnevernsfaglig veiledning, 
Minoritetskompetanse i barnevernet, Juss i barnevernsfaglig arbeid, Vurdering av barnets 
beste og Relasjonsarbeid i samarbeid med barn og familier. Arbeidsgivere for ansatte i 
kommunalt barnevern kan søke tilskudd, og søknader fra kommuner vil bli prioritert. For de av 
videreutdanningene som institusjonsansatte kan søke opptak til, kan også arbeidsgivere for 
ansatte i private og statlige barnevernsinstitusjoner søke tilskudd. Tilskuddene skal bidra til å 
dekke vikarutgifter, reisekostnader, litteraturkjøp og lignende utdanningsrelevante utgifter. Mer 
detaljerte regler for tilskuddsordningen vil framgå av rundskrivet for 2022 med retningslinjer 
for ordningen. 
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Post 71 Utvikling og opplysningsarbeid mv. 

29 210 EURO (cirka 0,259 mill. NOK) skal dekke den norske støtten til barneenheten i 
Østersjørådet (Children at Risk; CAR).  

Tilskuddsordningene Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet og Tilskudd til 
utviklings- og samhandlingsprosjekt i barne- og ungdomsvernet blir videreført med tildelinger 
på hhv. 18,907 mill. kroner og 20,038 mill. kroner. Inntil 0,5 mill. kroner kan omdisponeres 
mellom ordningene dersom Bufdir finner dette formålstjenlig. 4,5 mill. kroner skal gå til 
Forandringsfabrikken og 4,5 mill. kroner skal gå til Landsforeningen for barnevernsbarn. 

Post 72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 
23 

53 mill. kroner skal dekke 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 Barne- og familiedepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

Bevilgningen på 17,35 mill. kroner til tjenestestøtteprogrammet videreføres. Denne 
bevilgningen gis som tilskudd til RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge, RBUP Øst og 
Sør og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sør, og 
kommer i tillegg til det generelle tilskuddet på 38,664 mill. kroner. Av det generelle tilskuddet 
skal 10,5 mill. kroner benyttes for å dekke arbeidet i Regionalt kunnskapssenter for barn og 
unge i Midt-Norge (RKBU Midt) med å utvikle og drifte veiledningsteam som følger opp 
kommuner med store utfordringer i barnevernet. Bevilgningen skal gis som tilskudd til RKBU 
Midt, i tillegg til det generelle tilskuddet til kunnskapssenteret.  

Posten dekker også kostnader til drift av den nasjonale videreutdanningen for ledere i 
barnevernet, som RKBU Midt har hovedansvaret for, og videreutdanningen i barnevernsfaglig 
veiledning, som RKBU Nord har koordineringsansvaret for.  

Posten økes med 17 mill. kroner for å dekke kompensasjon til kommuner og Bufetat som følge 
av ny lovfestet plikt til å tilby veiledet praksis når utdanningsinstitusjoner ber om det. 
Tilskuddet skal utbetales til statlige universitets- og høyskoleinstitusjoner og VID 
vitenskapelige høgskole som tilbyr bachelorutdanning innen barnevern eller sosialt arbeid. 

3,1 mill. kroner skal brukes til mentorordningen Nattergalen.  
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Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet  
   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

01 
Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 
60 

3 925 111 4 103 812 4 170 449 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 25 484 30 882 25 938 

22 
Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes 
under post 01 

2 816 441 2 856 135 2 893 492 

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

371 059 385 036 119 047 

 Sum kap. 855 7 138 095 7 240 865 7 208 926  

 

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

Bevilgningen økes med 150 mill. kroner i 2022 til å starte en styrking og omstilling av de 
statlige institusjonene, slik at de i større grad enn i dag kan ta imot barna med de største 
utfordringene. Dette skal også legge til rette for at bruken av de ideelle institusjonene økes, 
samt at bedre og mer fleksible statlige institusjoner reduserer behovet for enkeltkjøp av plasser 
fra kommersielle leverandører. På bakgrunn av ovennevnte, økes forslaget til bevilgning på 
kap. 855, post 01 med 160 mill. kroner til en styrking av det statlige institusjonstilbudet, jf. også 
omtale av reduksjon under kap. 855, post 22. 

Barnevernsreformen innebærer blant annet at ansvaret for generell veiledning av fosterhjem 
flyttes fra Bufetat til kommunene. Som en følge reduseres bevilgningen med 6,4 mill. kroner.  

Når barnevernsreformen trer i kraft skal forsøket med økt kommunalt ansvar for enkelte 
kommuner avvikles. Dette innebærer en økning av bevilgningen på 36,3 mill. kroner. 

Refusjonsordningen til forsterkning av fosterhjem skal avvikles som en følge av 
barnevernsreformen. Bufetat har hatt utgifter knytt til administrasjon av denne ordningen, som 
i 2022 vil reduseres. Bevilgningen reduseres derfor med 1,1 mill. kroner. 

Bevilgningen til tiltaket tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet økes med 20 mill. 
kroner for å dekke helårseffekten av tiltaket. Rammen for tiltaket er dermed totalt 45 mill. 
kroner i 2022. Midlene fordeles mellom Bufdir og Helsedirektoratet. 13,5 mill. kroner blir 
bevilget over kap. 732, post 70, 2,4 mill. kroner over kap. 854, post 61 til et øremerket tilskudd 
til Oslo kommune samt 29,1 mill. kroner over kap. 855, post 01.  

Bevilgningen økes med 6,5 mill. kroner for å kompensere for merutgifter som følge av krav om 
relevant bachelorutdanning for nytilsatte i barnevernsinstitusjoner, og krav om relevant 
masterutdanning for statlig tilsatte som utfører utredningsoppgaver for kommunene, for 
eksempel i senter for foreldre og barn. Bevilgningen på posten er økt med kr. 279 000 til økt 
bruk av tolk i Bufetat, jf. ny tolkelov. 
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Bevilgningen reduseres med 5,8 mill. kroner grunnet nye krav til regnskapsmessig håndtering 
av innbetalinger. Reduksjonen i inntekter skal motsvares av tilsvarende endring på utgiftssiden, 
se omtale under kap. 3855, post 01. 

Fra 2022 innføres en ny virksomhetsspesifikk og hendelsesbasert premiemodell for betaling av 
pensjonspremie for statlige virksomheter. Innføringen av ny modell skal være om lag 
budsjettnøytral på innføringstidspunktet ved at de berørte virksomhetene får en reduksjon eller 
en økning i bevilgningen i tråd med endret premie. Driftsbevilgningen til Bufdir er derfor 
redusert med 107,2 mill. kroner som følge av at forventet pensjonspremie til Statens 
pensjonskasse, inklusive arbeidsgiveravgift av dette, er tilsvarende redusert. 

Det er lagt til grunn at statlige virksomheter kan oppnå en permanent reduksjon i reiseutgiftene 
som følge av erfaringene fra pandemien og økt bruk av digitale verktøy. Tildelingen er som 
følge av dette redusert med 4 845 000 kroner, jf. Innst. 14 S (2021-2022). 

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

Det vises til omtale under kap. 855, post 01 om en styrking av de statlige institusjonene. Et mål 
med tiltaket er en økning i kjøp fra ideelle leverandører og en reduksjon i kjøp av 
institusjonsplasser fra kommersielle aktører. Samlet foreslås det derfor en reduksjon i forslaget 
til bevilgning på posten på 10 mill. kroner. Se nærmere omtale under kap. 855, post 01. 

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

Refusjonsordningen skal avvikles i 2022. Anslåtte utgifter for ordningen i 2022 skal overføres 
til kommunenes rammetilskudd, jf. innføring av barnevernsreformen. Dette inkluderer midlene 
til refusjon av nærmiljøbaserte tiltak. Ettersom kommunene fremdeles skal kunne søke om 
refusjon i tråd med dagens ordning for utgifter som kom i 2021, bevilges det 119 mill. kroner 
på posten i 2022.  

Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere 
   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

01 Driftsutgifter 89 898 106 820 121 994 

 Sum kap. 856 89 898 106 820 121 994 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen økes med 0,3 mill. kroner for å kompensere for merutgifter som følge av krav om 
relevant bachelorutdanning for nytilsatte i omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.  

Det er lagt til grunn at statlige virksomheter kan oppnå en permanent reduksjon i reiseutgiftene 
som følge av erfaringene fra pandemien og økt bruk av digitale verktøy. Tildelingen er som 
følge av dette redusert med 54 000 kroner, jf. Innst. 14 S (2021-2022). 
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Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, 
ungdoms- og familieetaten 
   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

01 Driftsutgifter 568 321 633 676 606 919 

21 Spesielle driftsutgifter 12 156 25 963 25 032 

 Sum kap. 858 580 478 659 639 631 951 

 
Drift og teknisk utvikling av FADO skal belastes kap. 858.  

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen reduseres med 1 mill. kroner. Reduksjonen skyldes en ny fakturaavtale med 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring om drift av fakturatjenester.  

Det er for 2022 gitt en engangsbevilgning på posten på kr. 214 000 til utarbeidelse av 
retningslinjer for den nye tolkelovens anvendelse på barne- og familievernområdet. 

Ansvaret som sentralmyndighet for Haagkonvensjonen 1980 og Europarådskonvensjonen 1980 
blir permanent overført til Bufdir 1. januar 2022. Bevilgningen på posten er derfor økt med 
1,125 mill. kroner. 

Posten er økt med 1,1 mill. kroner til Bufdirs arbeid med å følge opp utviklingsprosjekt i 
krisesentertilbudet. 

Det er lagt til grunn at statlige virksomheter kan oppnå en permanent reduksjon i reiseutgiftene 
som følge av erfaringene fra pandemien og økt bruk av digitale verktøy. Tildelingen er som 
følge av dette redusert med 574 000 kroner, jf. Innst. 14 S (2021-2022). 

 

Kap. 3842 Familievern 
   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

01 Diverse inntekter  751 784 804 

Sum kap. 3842 751 784 804 

 

Kap. 3847 EUs ungdomsprogram 
   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

01 Tilskudd fra Europakommisjonen 3 280 4 964 5 964 

 Sum kap. 3847 3 280 4 964 5 964 
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Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet 
   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2020 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

01 Diverse inntekter 12 279 8 863 3 293 

02 Barnetrygd 2 599 3 959 3 959 

60 Kommunale egenandeler 1 440 020 1 530 981 2 474 087 

 Sum kap. 3855 1 454 897 1 543 803 2 481 339 

Post 01 Diverse inntekter 

Bevilgningen reduseres med 5,8 mill. kroner grunnet nye krav til regnskapsmessig håndtering 
av innbetalinger, som innebærer at noen inntekter nå heller skal utgiftsføres. Se omtale under 
855, post 01.  

Post 60 Kommunale egenandeler 

Barnevernsreformen som trer i kraft i 2022 innebærer høyere egenandeler for kommunene. 
Dette vil innebære en økning i Bufetat sine inntekter, og bevilgningen økes tilsvarende, med 
907 mill. kroner.  

Ettersom forsøket med økt kommunalt ansvar for enkelte kommuner avvikles i 2022, er det 
forventet en reduksjon i inntekter fra de kommunale egenandelene. Bevilgningen reduseres 
derfor med 3,7 mill. kroner.  

Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, 
ungdoms- og familieetaten 
   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2019 
Tildeling 

2021 
Tildeling 

2022 

01 Diverse inntekter 6 637 515 528 

 Sum kap. 3858 6 637 515 528 
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4.2. Fullmakter 

4.2.1. Merinntektsfullmakter 

 Overskride tildelingen på   mot tilsvarende merinntekter på 

 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 

4.2.2. Budsjettfullmakter 

- Budsjettfullmakter som må delegeres hvert år, og som med dette delegeres: 

- Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (post 01), på de vilkår som 
fremgår av rundskriv R-110, punkt 2.2. 

- Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret, 
på de vilkår som fremgår av rundskriv R-110, punkt 2.3.  

- Budsjettfullmakter som Bufdir må søke Barne- og familiedepartementet om samtykke til å 
benytte seg av i hvert enkelt tilfelle: 

- Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste, jf. Bevilgningsreglementet 
§ 5. 

- Overskridelse mot innsparing i løpet av de fem følgende budsjettår, på de vilkår 
som fremgår av rundskriv R-110, punkt 2.6. 

- Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, på de vilkår som 
fremgår av rundskriv R-110, punkt 2.4. 

- Omdisponere fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger, jf. Bevilgningsreglementet 
§ 11 og R-110 pkt. 2.5. 

4.2.3. Fullmakter og føringer ved kapasitet i private plasser på barnevernsområdet 

- I tillegg 3 til tildelingsbrev for 2016 fikk Bufdir fullmakt til å inngå nye avtaler med private 
leverandører der det blir gitt en begrenset betalingsgaranti for ubenyttede plasser. Samtidig 
fikk Bufdir en føring om at eventuell oppbygging av statlig kapasitet skal godkjennes av 
departementet, men dette gjelder ikke fra 2022. 

- Det vises til e-post av 29. oktober 2021, hvor direktoratet instrueres til å opprettholde dagens 
nivå på kjøp av garanterte plasser ved bruk av opsjon for forlengelse av rammeavtaler med 
ideelle sentre for foreldre og barn. Departementet viser også til brev av 4. november 2019 
der det fremgår at eventuell bruk av adgang til forlengelse skal avklares med departementet. 
Instruksjonen videreføres i 2022. 
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5. Administrative forhold 

Bufdir skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser effektivt. Sentrale virkemidler i 
dette arbeidet er digitalisering og annen bruk av teknologi, omorganisering, prosessendringer 
og samarbeid på tvers av sektorer. Det vises for øvrig til departementets føringer vedrørende 
hensiktsmessig og effektiv drift i instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i virksomheten. 

5.1. Regjeringens fellesføringer  

1. Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinære styringsdialogen 
mellom departement og virksomhet, og følger de allmenne prinsippene for styring i staten. 
I 2022 skal Bufdir arbeide for effektivisere konsulentbruken på områder der det ligger til 
rette for å benytte interne ressurser og kompetanse. Utover informasjons- og 
holdningskampanjer, skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke 
benyttes. Bufdir skal rapportere om konsulentbruken i årsrapporten for 2022. 

2. Statlige virksomheter skal ha lærlinger tilknyttet seg, der antallet lærlinger skal stå i et 
rimelig forhold til virksomhetens størrelse. Virksomheter med mer enn 75 ansatte skal til 
enhver tid ha minst en lærling, og større virksomheter bør ha ambisjon om flere enn en 
lærling. Bufdir skal også hvert år vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag 
og om antall lærlinger kan økes. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til opplærings-
kontoret OK stat eller et annet opplæringskontor.  

I årsrapporten for 2022 skal Bufdir rapportere følgende:  
 Antall lærlinger 
 Om det er vurdert å øke antall lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag  
 Hvilket opplæringskontor Bufdir er tilknyttet.  
 Dersom Bufdir ikke har oppfylt kravene, må det redegjøres for årsaken til dette 

og for hva som er gjort for å oppfylle kravene.  

5.2. Digitalisering  

Det vises til Meld. St. 22 (2020-2021) Data som ressurs - Datadrevet økonomi og innovasjon 
og krav til deling og gjenbruk av informasjon/data i Digitaliseringsrundskrivet. Data er en viktig 
innsatsfaktor i ulike digitale prosesser, blant annet i arbeidet med å utvikle sammenhengende 
og brukerrettede digitale tjenester. Det er også en viktig ressurs i forskningssammenheng, og 
kan bidra til å styrke kvalitet og effektivitet i arbeidsprosesser og tjenester. En forutsetning for 
deling og gjenbruk av data, er at virksomheten har oversikt over hvilke data den håndterer, hva 
dataene betyr, hva de brukes til, hvilke prosesser de inngår i, og hvem som kan bruke dem (jf. 
Digdirs veileder "Orden i eget hus").  

Vi viser til at Bufdir i 2. tertialrapport 2021 skriver at de vil styrke eierskapet til og forvaltningen 
av informasjon (data) og etablere en første utgave av en datakatalog som vil inneholde 
informasjon om data fra virksomhetens egne systemer.  

Oppdrag Rapportering  

O 76. Bufdir bes om å oversende informasjon til departementet om 
virksomhetens planer og strategier for deling og gjenbruk av egne data. 
Bufdir bes videre om å redegjøre nærmere for arbeidet med 
datakatalogen, herunder status på arbeidet.  

1. tertialrapport 
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Det vises til Nasjonal strategi for kunstig intelligens fra 2020, herunder tiltak om etablering av 
regulatoriske sandkasser. Deltakelse i regulatoriske sandkasser gir mulighet til å teste ut og 
eksperimentere med nye produkter, teknologier og tjenester under oppfølging av tilsyns-
myndighetene. Det er opprettet regulatoriske sandkasser under Finanstilsynet, Datatilsynet og 
Arkivverket. Vi er kjent med at DigiBarnevern med nytt fagsystem i Trondheim kommune har 
et prosjekt knyttet til Arkivverkets sandkasse. Bufdir bes om å vurdere deltakelse i andre 
regulatoriske sandkasser. 

Oppdrag Rapportering  

O 77. Bufdir bes om å rapportere inn nye prosjekter og/eller oppdatere 
informasjonen for eksisterende prosjekter i BFDs nye rapporterings-
løsning for digitaliseringsprosjekter og annen digital utvikling.  

2. tertialrapport 

5.3. Digital sikkerhet  

I NSMs rapport Nasjonalt digitalt risikobilde 2021 fremgår det at det har skjedd et taktskifte 
innenfor digital risiko. Det vises til rapportering på oppfølging av Nasjonal strategi for digital 
sikkerhet våren 2021. Departementet legger til grunn at Bufdir også i 2022 arbeider videre med 
oppfølging av strategien og NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.  

5.4. Samfunnssikkerhet og beredskap 

Bufdir skal ha virksomhetstilpassede oversikter over risiko- og sårbarhet (ROS) som oppdateres 
minimum annet hvert år. Bufdir skal også ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og 
gjennomføre årlig beredskapsøvelse. 

Bufdir skal ha oversikt over lærings- og utviklingstiltak som Bufdir har identifisert ifm. 
evaluering av Bufdirs håndtering av covid-19-pandemien. Tidsplan for implementering av tiltak 
skal legges som vedlegg til andre tertialrapport for 2022.  

Oppdrag Rapportering  

O 78. Gjennomføre en øvelse av intern sikkerhetsorganisasjon. Årsrapport 

O 79. Bufdir bes om å rapportere om fremdrift og status i direktoratets 
og etatens forbedringsarbeid med varslingsrutiner. Saken vil også bli tatt 
opp som eget punkt på første etatsstyringsmøte i 2022.   
 

01.03.2022 

5.5. Effektiviseringsfremmende tiltak 

Bufdir skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser mer effektivt. Sentrale 
virkemidler i dette arbeidet er digitalisering og annen bruk av teknologi, omorganisering, 
prosessendringer og samarbeid på tvers av sektorer. Det vises for øvrig til departementets 
føringer vedrørende hensiktsmessig og effektiv drift i instruks for økonomi- og 
virksomhetsstyring i Bufdir. 
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5.6. Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen  

I de tilfeller hvor Riksrevisjonen har tatt opp konkrete forhold, skal Bufdir iverksette 
nødvendige tiltak slik at de forhold som påpekes blir rettet opp. Departementet ber om å bli 
orientert om hvordan eventuelle merknader fra Riksrevisjonen er eller vil bli fulgt opp i 
etatsstyringsmøtene. Bufdir skal oversende departementet kopi av svarbrev til Riksrevisjonen 
når korrespondansen går direkte mellom Riksrevisjonen og etaten.  
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6. Rapportering og styringskalender 

6.1. Rapporteringsoversikt 

Budsjettinnspill og økonomirapportering Frist 

RNB 2021* 

22.02.2022 

Økonomirapportering og prognose for inneværende år: 

1) Rapportering i henhold til mal for økonomirapportering på 
følgende kapittel og poster: 842 postene 01 og 70, 855/3855 (også 
post 21), 856  

2) Særskilt statusrapport for alle enkelttiltak, med prognose for 
fremdrift og økonomibehov ut året på følgende kapittel og 
poster: 840 postene 21, 61, 70 og 73, 841 postene 21, 22, 70, 842 
post 21, 846 postene 21, 61, 62, 70, 71 og 79, 847 post 01 og 3847 
post 01, 854 post 21, 351 postene 21, 70, 72,73, 352 postene 21, 
70,71,72 

Årsrapport og regnskap for 2021 15.03.2022 

Tekstinnspill til Prop. 1 S (2021-2022)  06.05.2022 

Rammefordeling 2023: interne omprioriteringer og andre rammeendringer 29.03.2022 

Rammefordeling 2023: oppdaterte satsingsforslag  03.05.2022 

Rammefordeling 2023: aktivitetsutvikling* – kap. 855 og 3855 25.05.2022 
1 tertialrapport 2022 (inkl. økonomirapportering per 30.04 iht. mal) 

02.06.2022 

Prognose for inneværende år: 

Som 1) over 

Som 2) over, i tillegg til anslag for finansieringsbehov det påfølgende året på 
kap. 351, post 21, 70, 72,73 og kap. 352, post 21, 70,71,72   

2 tertialrapport 2022 (inkl. økonomirapportering per 31.08 iht. mal) 

27.09.2022 

Nysaldering 2021** 

Prognose for inneværende år: 

Som 1) over 

Som 2) over 

Satsingsforslag og inndeknings- og innsparingsforslag for 2024* 26.09.2022 

Konsekvensjustering for 2024*  28.11.2022 
Årsrapport og regnskap for 2022 15.03.2023 

* Bufdir bes ettersende oppdatert innspill på kap. 856, post 01, og kap. 3856, post 04, dagen etter at endelige BGU-prognoser foreligger.  
**Kap. 3856, post 04: Bufdir bes gi anslag for antall barn i omsorgssentrene med botid over/under et år i det aktuelle budsjettåret. 

 
Direktoratet er i tillegg pliktet til å rapportere vesentlige avvik til departementet, utenom de 
ordinære rapporteringsfristene.  
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Det tas forbehold om at alle budsjettfristene er tentative. BFD kommer tilbake så fort som mulig 
dersom fristene fra Finansdepartementet medfører behov for justering av fristene til BFD. Alle 
budsjettinnspill oversendes BFD, som koordinerer videre oppfølging opp mot KUD og AID.  

Bufdir skal gi innspill til budsjettproposisjonene til BFD, KUD og AID. BFD vil sende Bufdir 
et førsteutkast av Prop. 1 S for BFD og en nærmere bestilling knyttet til forventninger til 
tekstinnspillet fra Bufdir. 

Ved leveranser som inneholder beregninger, eksempelvis budsjettinnspill, bes Bufdir om å 
legge ved Excel-tabeller som inkluderer formler og evt. forklaringer på manuelle justeringer. 

6.2. Om årsrapport og tertialrapporter 

Årsrapporten skal være resultat av en helhetlig vurdering av direktoratets ansvarsområde. 
Bufdir skal blant annet:  

- gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse og igangsatte tiltak til alle mål. Den 
kvalitative vurderingen må inneholde status, utvikling og utfordringsbilde. Regionale 
forskjeller skal fremkomme der det er relevant.  

- gi en kvalitativ vurdering av styringsparametere, der det ikke er formulert konkrete mål. 

- vurdere effekt av egen innsats og prioriteringer 

Tertialrapportene skal kort redegjøre for fremdrift og måloppnåelse. Rapporteringen skal i 
utgangspunktet omfatte avvik knyttet til gjennomføring av oppdrag og manglende 
måloppnåelse, der risiko for avvik og håndtering av disse fremgår. 

6.3. Etatsstyringsmøter 

Møte Dato Hovedtema 

1. etatsstyringsmøte 
28.04.22 
kl. 09:00-11:00 

Årsrapporten for 2021, status/planlegging for 2022 
inkludert risiko og risikoreduserende tiltak 

2. etatsstyringsmøte 
04.11.22 
kl. 09:00-11:00 

Rapport for 2. tertial og planlegging for 2023 
inkludert risiko og risikoreduserende tiltak. 

Det skal gjennomføres ett særmøte om DigiBarnevern i 2022 i etterkant av at årsrapporten for 
2021 leveres. Særmøtet og referatet fra dette møtet kan inneholde styringssignaler. Det skal 
også avholdes et fagmøte før 2. etatsstyringsmøte om prosjektet. 

Møte Dato Hovedtema 

Særmøte 
04.05.22 

kl. 13:30-14:30 
Årsrapport for 2021, status/planlegging for 2022 
inkludert risiko og risikoreduserende tiltak 

Fagmøte 
18.10.2022 

kl. 13:00-14:00 
Om prosjektets status, også med tanke på 
rapportering på prosjektet fra 2. tertialrapportering 
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6.4. Økonomioppfølgingsmøter 

Hvis departementene vurderer at det er behov for det, vil følgende økonomioppfølgingsmøter 
avholdes i 2022: 

Møte Dato Hovedtema 

Økonomioppfølgingsmøte 08.03.22 Statsregnskapet 

Økonomioppfølgingsmøte 23.06.22 1. tertialrapport 

6.5. Rapportering på særskilte tema 

Tema Oppdrag Rapportering 

Risikovurderinger 
Redegjøre for risikovurderinger og 
presentasjon av risikoreduserende tiltak knyttet 
til mål- og resultatkrav i tildelingsbrevet. 

Første tertial-
rapport  

Personalforvaltning  
Redegjøre kort for virksomhetens oppfølging 
av IA-avtalen. 

Årsrapport 

Effektiviseringsarbeid 
Redegjøre for iverksatte og planlagte 
effektiviseringstiltak, også i et flerårig 
perspektiv, jf. pkt. 5.5 over. 

Årsrapport 

Aktivitets- og 
redegjørelsesplikter 

Redegjøre kort for virksomhetens oppfølging 
av likestillings- og diskrimineringsloven.  

Årsrapport 

FNs bærekraftsmål 
Rapportere på virksomhetens oppfølging 
av bærekraftsmålene  

Årsrapport del 
III 
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 Oversikt over vedlegg

Vedlegg 1 – Rapporteringsskjema 

Vedlegg 2 – Oppdragsliste 

Vedlegg 3 – Mal for økonomirapportering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Riksrevisjonen 



Familie og oppvekst
Familievern
Mekling 
Antall meklinger i familievernet (nye) Årsrapport
Antall meklinger eksterne meklere (nye) Årsrapport
Antall meklingsbegjæringer hvor ventetiden overstiger 3 uker Årsrapport
Antall par som benytter seg av tilbudet om ytterligere mekling ut over 1 time Årsrapport
Antall  meklingssaker med høyt konfliktnivå (nye) Årsrapport
Antall avtaler som blir inngått i meklingsmøtet i saker der foreldrene vurderer å reise sak Årsrapport
Antall meklingssaker hvor barn høres Årsrapport
Aktivitet i familievernet
Antall saker Årsrapport
Antall nye klientsaker Årsrapport
Ventetid på klinisk behandling (maks 4 uker) Årsrapport
Saker etter ekteskapslovgivningen og barneloven
Antall separasjonssaker- og skilsmissesaker Årsrapport
Antall saker etter ekteskapsloven § 18 a Årsrapport
Oppnevning av tilsynsperson ved samvær etter barneloven § 43:
Antall saker, støttet tilsyn Årsrapport
Adopsjon
En overordnet talloversikt over antall søknader, innvilgelser, avvisninger og avslag som regionene 
behandler etter adopsjonsloven. Antall søknader og innvilgelser som Bufdir behandler etter 
adopsjonsloven. Tas inn i en oversikt over utviklingen de siste tre årene. Årsrapport

Saksbehandlingstid hos utrednings- og vedtaksenheten i adopsjonssøknader, som må utredes for 
utenlandsadopsjoner gjennom godkjent adopsjonsorganisasjon, og saksbehandlingstid hos utrednings- og 
vedtaksenheten for alle typer innenlandsadopsjoner som utredes.

Årsrapport

Saksbehandlingstid i Faglig rådgivende utvalg Årsrapport
Driftsstillatelser til organisasjoner Årsrapport
Fornyelser av formidlingstillatelser Årsrapport
Saker etter bioteknoligiloven 
Antall saker Bufdir behandler som rådgivende instans Årsrapport
Barnevernet
Kommunalt barnevern
Antall kommuner som mottar tilbud fra veiledningsteam Årsrapport
Utdanning
Antall studieplasser totalt i barnevernsfaglige videreutdanninger (kompetansesatsingen) 1. tertialrapport

Andelen ansatte med relevant videreutdanning eller mastergradsutdanning i det kommunale barnevernet. Årsrapport

Andelen ansatte med relevant bachelorutdanning i statlige, kommunale og private barnevernsinstitusjoner Årsrapport

Andelen institusjonsledere med relevant videreutdanning eller mastergrad i statlige, kommunale og private 
barnevernsinstitusjoner

Årsrapport

Fosterhjem
Fosterhjemsbaserte tiltak
Antall og andel saker hvor Bufetat bistår kommunene med rekruttering i slekt og nettverk Årsrapport
Antall  som får fosterhjem til ønsket dato for ønsket oppstart Tertial- og årsrapport
Antall barn som venter på fosterhjem under 30 dager etter dato for ønsket oppstart Tertial- og årsrapport
Antall barn som venter på fosterhjem mellom 30 og 90 dager etter dato for ønsket oppstart Tertial- og årsrapport
Antall barn som venter på fosterhjem over 90 dager etter dato for ønsket oppstart Tertial- og årsrapport
Antall potensielle fosterhjem som påbegynner opplæring og antall fosterhjem som klargjøres etter 
opplæring i løpet av året, inkludert familier som er rekruttert av kommunene. 

Årsrapport

Rapportering 

Rapportering på kvantitativ data 2022



Antall nye plasseringer i fosterhjem tilknyttet private leverandører i løpet av året Årsrapport
Institusjon
Institusjonsbaserte tiltak
Antall barn og antall oppholdsdager i perioden i enetiltak Årsrapport
Antall oppholdsdager fordelt på statlige, ideelle og kommersielle institusjoner Årsrapport
Utvikling i antall enkeltkjøp og enkeltkjøp som andel av totale oppholdsdøgn, andel oppholdsdøgn hos 
 private og andel av kjøp fra private Årsrapport

For rapportering på antall døgn og døgnpriser i institusjoner tilknyttet private aktører, bes Bufdir om å skille 
mellom kjøp innenfor og utenfor rammeavtalene, altså at enkeltkjøp fremkommer separat. Regneark som 
legges til grunn for rapportene skal vedlegges, inkludert formler.

Årsrapport

Antall barn med oppholdstid  på til sammen over 1 år og over 3 år i institusjon Årsrapport
Prosentbelegg på egne institusjoner etter målgruppe Årsrapport
Prosentbelegg for private institusjonsplasser med kjøpsgaranti Årsrapport

Antall barn med mer enn fire tvangsprotokoller (§ 14) fordelt på statlige og private intitusjoner Årsrapport

 Psykisk helsehjelp for barn som bor på institusjon 
Andel institusjoner som bruker ambulante BUP-team. Tertial- og årsrapport
Skole og barnevern
Antall barn uten skoletilbud i statlige og private plasseringstiltak
Antall og andel barn med 100 og 80 prosent oppmøte på skolen i henhold til sin plan i statlige og private 
plasseringstiltak

Årsrapport

Antall barn med støttetiltak i statlige og private plasseringstiltak Årsrapport

Antall barn som benytter et skoletilbud utenfor ordinær skole i statlige og private plasseringstiltak Årsrapport

Antall barn som benytter et skoletilbud utenfor ordinær skole i statlige og private plasseringstiltak Årsrapport

Antall barn som har fått sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtak fra skolen i statlige og private 
plasseringstiltak

Årsrapport

Handlingsplan mot menneskehandel
Antall barn som antas å være/er ofre for menneskehandel Årsrapport
Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 
Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 
Antall barn som har bodd og/eller bor på omsorgssentre ved utgangen av tertialet, fordelt på alder, kjønn 
og nasjonalitet

Årsrapport

Antall barn som flytter fra omsorgssentrene, fordelt på hhv. Årsrapport
Antall barn som er plassert etter barnevernloven kapittel 4 Årsrapport
Antall barn som flytter til slekt Årsrapport
Antall barn som flytter til asylmottak pga. alder Årsrapport
Antall barn som forsvinner (vi ikke vet hvor de befinner seg etter forsvinning) Årsrapport
Antall og andel barn bosatt innen tre måneder etter vedtak Årsrapport

Antall bosatte barn fordelt på type bosettingstiltak Årsrapport

Oversikt over  hvilke kommuner som bosetter hvor mange barn, herunder hvor mange av barna som 
bosettes i samme kommune som omsorgssenteret de bor i, eller i nærliggende kommuner.

Årsrapport

Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting og gjennomsnittlig botid fra ankomst til bosetting. Årsrapport

Antall bosatte barn, antall utflyttinger som ikke er bosetting og antall bosettingsklare. Tall per utgangen av 
måneden.

Tertial- og årsrapport

Antall ankomster til omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Tall per utgangen av 
måneden.

Tertial- og årsrapport

Antall barn plassert i omsorgssentrene totalt, og fordelt på statlige, kommunale og private sentre. Tall per 
utgangen av måneden.

Tertial- og årsrapport



Likestilling og ikke-diskriminering 
Internasjonalt arbeid
Likestilling for utvikling
Oversikt over bistandsmidler overført fra Utenriksdepartement til Bufdir. Årsrapport



Rapportering Rapporteringstidspunkt
Familie og oppvekst
Adopsjon
Adopsjon
Orientering om vesentlige endringer i organisasjonenes arbeid i opprinnelsesland Løpende
Arbeidet mot vold og seksuelle overgrep 
Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Antall henvendelser til Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, fordelt på sakstype. Årsrapport

Redegjøre for arbeidet i kompetanseteamet, herunder beskrive gjennomførte tiltak og vurdere 
måloppnåelse. 

Årsrapport

Barnevernet
Rettssikkerhet
Bistandsplikten
Dokumentasjon av hvor lang tid det tar å gi et tilbud ved behov for akuttiltak Årsrapport
Rettferdsvederlag
Saksbehandlingstid Årsrapport
Barnevernstjenestene
Kommunenes halvårsrapportering
Gi en vurdering av situasjonen i det kommunale barnevernet (blant annet basert på kommunenes 
halvårsrapportering og andre relevante kilder). Bufdir skal i tillegg levere følgende excelrapporter fra 
kommunenes halvårsrapportering:
a)    Multirapport
b)    Fylkesoppstilling
c)     Interkommunalt samarbeid
d)    Kommuner med færre enn fem ansatte
e)    Tall med stillinger og folketall (0-23 år) 

Årsrapport

Fosterhjem
Fosterhjemsplassering
Etatens bistand til kommuner for å ta i bruk familieråd eller annen metode/verktøy for 
nettverkskartlegging, særlig ovenfor kommuner med lav andel fosterhjem i slekt og nettverk.

Årsrapport

Institusjon
Statlig tiltaksapparat

Gi en kvalitativ vurdering av tilstanden på institusjonstilbudet nasjonalt. Rapporteringen skal reflektere 
regionale vurderinger av kvalitet og risiko, og skal så langt det er mulig inkludere oslo kommune.

Tertial- og årsrapport

Serier fra statistisk sentralbyrå
Andel ansatte med minoritetsbakgrunn i barnevernet Innen utgangen av juni
Digibarnevern
Gi en en status- og avviksrapportering, herunder:
-	Framdrift, kvalitet og måloppnåelse for milepæler og leveranser
-	Økonomisk status, inkl.  kostnader hittil og prognose for resten av året, fordelt på kap./post 
-	Overordnet risikovurdering av prosjektet 

Terskel for avvik:  
-	Prognose på forbruk utover prosjektramme for et delprosjekt på > 10 % innenfor et budsjettår 
-	En leveranse eller milepæl forsinkes med mer enn to kvartaler, eller går over et årsskifte 
-	Forsinkelser utover ett kvartal på leveranser på kommunal eller statlig side, der forsinkelsen har betydning for 
omfanget på andre/øvrige leveranser i DigiBarnevern. 
En leveranse endrer vesentlig funksjonalitet eller kvalitet i forhold til det som er beskrevet i prosjektets 
styringsdokument. 

Tertial- og årsrapport

Annen rapportering 2022



Områder på tvers
Tilskudd
Erasmus+
Bufdir skal rapportere til departementet hvordan de lukker åpne observasjoner og anbefalinger fra 
Kommisjonen knyttet til Erasmus+-programmet

Løpende

Oversende til BFD kopier av alle kontrakter som inngås med kommisjonen om administrative forhold og 
angående forvaltningen av de desentraliserte prosjektmidlene, inklusive endringer av budsjettmidler til de 
ulike tiltakene.

Løpende

Kopi til departementet av alle rapporteringer til Kommisjonen som følger av disse kontraktene. Løpende

Informasjon om hvor mye av de desentraliserte midlene som er benyttet på de ulike delene av 
programmene.

Løpende

Referater fra møtene i det rådgivende nasjonale utvalget for fordelingen av prosjektmidler. Løpende
Oversikter over hvilke prosjekter som har mottatt tilskudd. Løpende
Departementet skal motta informasjon om og referat fra de møtene som Kommisjonen holder med de 
nasjonale kontorene.

Løpende

Tilskuddsordninger:
Bufdir skal:
a)    vurdere hvordan tilskuddsordningene bidrar til måloppnåelse. Årsrapport
b)    løpende vurdere hvorvidt tilskuddsordninger direktoratet har ansvar for treffer målgruppene, behovet 
for evalueringer og eventuelle sammenslåinger av ordninger.

Årsrapport

c)    rapportere nøkkeltall, prioriteringer, erfaringer fra saksbehandling, utfordringer med ordningene eller 
regelverk for alle tilskuddsordninger samlet etter endt saksbehandling. 

Årsrapport

d)    informere om måloppnåelse i tråd med punkt 6.3.6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten når 
gjennomgang av rapporter fra tilskuddsmottakere er ferdig.

Årsrapport

e)    orientere departementet i forkant av samtlige kunngjøringer om tildelinger av tilskudd. Det skal gå 
minimum ti virkedager mellom orientering til departementet om tildeling av midler og offentliggjøring.

Løpende

f)    vurdere revisjon av rundskriv med regelverk for samtlige tilskuddsordninger. Forslag til endringer i 
regelverk til tilskuddsordninger må forelegges departementet senest 2 måneder før utlysning.

Løpende

g)    gi en oversikt over samtlige tilskuddsordninger Bufdir forvalter i form av en oppstilling med: navn på 
tilskuddsordning, søknadsfrist, og forventet offentliggjøring av vedtak". Bakgrunnen er at 
utbetalingstidspunkt alltid ligger tett opp til offenliggjøring av vedtak, sum tildelingsbrev er kjent for 
departementet og at hva som er utbetalt og rest ikke er kjent 1. februar.

1-Feb

Forskning og utvikling

Bufdir skal utarbeide en årlig rapport med korte sammendrag av ferdigstilte forskningsprosjekt mv. og 
omtale av direktoratets systematiske arbeid innenfor forskning og kunnskapsutvikling. Rapporten skal gi en 
vurdering av kunnskapsbehov og kort status for kunnskapsutvikling på direktoratets områder. 

Vedlegg til årsrapport 

Gi en oversikt over ferdigstilte, pågående og planlagte evalueringer, forskningsprosjekter, kartlegginger og 
kunnskapsoppsummeringer i perioden fra 1. januar 2022. 

Rapporteringstidspunkt: 
Årsrapport og 2. 
tertialrapport i egen mal.

Kort sammendrag av ferdigstilte rapporter og en nærmere redegjørelse for resultater, anbefalinger og 
vurderinger fra ferdigstilte forskningsprosjekter. Dette gjelder også interne rapporter og 
kunnskapsoppsummeringer m.m.  Rapporteringene skal omfatte både egeninitierte aktiviteter og oppdrag 
som er gitt fra BFD og KUD.  I rapporteringene brukes Mal for orientering til departementene om 
ferdigstilte forskningsprosjekter. Forenklet mal brukes når leveransene i prosjektene er vitenskapelige 
publikasjoner i stedet for rapporter. Komplett utfylt orienteringsmal for disse prosjektene ettersendes 6 
uker etter publisering.

Senest 10 virkedager før 
offentliggjøring

Annet:
Instrukser: Oversendelse av egne instrukser til orientering Ved endring



Styring og kontroll
Administrative forhold 
Antall ansatte og antall årsverk i hhv.:

Bufdir Årsrapport
BSA Årsrapport
Resterende Bufetat Årsrapport
SUM Årsrapport

Redegjøre for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak, også i et flerårig perspektiv. Årsrapport
Regjeringens fellesføringer
Bufdir skal rapportere om konsulentbruken, jf. fellesføring nr. 1. Årsrapport
Rapportere følgende knyttet til fellesføring nr. 2 om bruk av læringer:

a) Antall lærlinger
b) Om det er vurdert å øke antall lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag 
c) Hvilket opplæringskontor Bufdir er tilknyttet. 

d) Dersom Bufdir ikke har oppfylt kravene, må det redegjøres for årsaken til dette og for hva som er gjort 
for å oppfylle kravene. 

Samfunnssikkerhet og beredskap
Rapportere på gjennomføringen av en øvelse av intern sikkerhetsorganisasjon. Årsrapport
FNs bærekraftsmål

Bufdir bes redegjøre for hvordan aktivitetene i virksomheten har bidratt til at Norge skal nå FNs 
bærekraftsmål. Omtalen skal beskrive hvilke bærekraftsmål virksomhetens arbeid har bidratt til og 
eventuelle utfordringer som virksomhetene har i det videre arbeidet med bærekraftsmålene. 

Årsrapport

Annet:
Redegjøre kort for virksomhetens oppfølging av IA-avtalen. Årsrapport
Statsforvalters tilsyn med Bufetat
Bufdir skal gjennomgå embetenes resultatrapportering på BFDs og KUDs områder og  gi en kvalitativ 
vurdering av måloppnåelse, status, utfordringsbilde og funn fra tilsyn 1-Apr

Kvalitativ vurdering av statsforvalters funn etter tilsyn med Bufetats jf. barnevernloven § 2-3 b fjerde ledd. Årsrapport

Aktivitets- og redegjørelsesplikten
Redegjøre kort for virksomhetens oppfølging av likestillings- og diskrimineringsloven, se likestillings- og 
diskrimineringsloven §§ 24 annet ledd, 26 og 26 a"

Årsrapport

Årsrapport
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Nye oppdrag fra tildelingsbrevet 2022 

Nr Oppdragstekst  Rapporteringsfrist 

FOA 

O 1 Bufdir skal delta i og bidra til tverrsektorielt samarbeid om 

utsatte barn og unge på direktoratsnivå, og følge opp 

statsforvalternes innsats på området. Direktoratene skal i 

fellesskap etablere en struktur for samarbeidet som støtter opp 

kjernegruppepiloten for utsatte barn og unge. Bufdir skal 

koordinere arbeidet.     

Årsrapport 

O 2 Utarbeide utkast til forskrift om Familie for første gang iht. ny 

lov som forberedes om forskriftshjemmel for å behandle 

personopplysninger. 

01.05.22 

O 3 Vurdere behov for rundskriv eller forskrift om tiltaket Familie 

for første gang hjemlet i budsjettvedtaket. 
01.05.22 

O 4 Vurdere endringer i tilskuddsordningen for foreldrestøttende 

tiltak i kommunene. En nærmere beskrivelse av oppdraget 

ettersendes Bufdir. 

15.03.22 

O 5 Delta i en arbeidsgruppe som skal bistå i departementets arbeid 

med nytt lovutkast om familieverntjenesten, inkludert 

bestemmelser om tjenestens formål og oppgaver, taushetsplikt, 

deling av opplysninger, forholdet til personopplysningsloven og 

tilsyn. Ev nærmere beskrivelse av oppdraget ettersendes Bufdir. 

31.12.22 

O 6 Vurdere om ordningen med samvær med tilsyn etter barneloven 

fungerer etter hensikten, og om det eventuelt er behov for 

endringer. En nærmere beskrivelse av oppdraget ettersendes 

Bufdir. 

31.12.22 

O 7 Bestille en oppdatering av FHIs systematiske oversikt fra 2017 

over studier som ser på konsekvenser av ulike bostedsordninger 

for barn. Oppdraget finansieres innen rammen av kap. 842 post 

21. 

Frist ikke fastsatt 

O 8 Lede arbeidsgruppe med deltakere fra berørte direktorater, som 

skal foreslå tiltak som skal bidra til at kategorien foreldreansvar 

ukjent benyttes i mindre utstrekning enn i dag ved registrering i 

Folkeregisteret. En nærmere beskrivelse av oppdraget 

ettersendes Bufdir. 

01.02.22 -31.12.22 

O 9 Vurdere foreldres anledning til å gjøre opptak i mekling og i 

samtaler ved familievernkontor, jf. forslag fra Bufdir. Oppdraget 

finansieres innen rammen av kap. 842, post 21, og gis prioritet 

etter øvrige oppdrag på familievernet 

31.12.22 

O 10 Vurdere behovet for, og foreslå tiltak på system- og tjenestenivå 

for å bidra til at familievernets tilbud når fram til alle 

samfunnsgrupper, også de som ikke oppsøker tjenesten selv. 

Oppdraget ses i sammenheng med pågående delprosjekt ved 

NOVA (Familievernet: Likeverdig tilbud i en mangfoldig 

befolkning), hvor en av problemstillingene er hvem som bruker 

og ikke bruker familievernet. 

31.12.22 
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O 11 Vurdere og gi en tilråding om behovet for å sette i gang 

forskning om  

• samværsvegring og samværshindring, jf. tillegg til 

tildelingsbrev nr. 6 2021 og  

• ivaretakelse av barns rettigheter og behov under mekling 

01.03.22 

O 12 Redegjøre for og vurdere ekteskapslovens adskillelseskrav ved 

separasjon/skilsmisse sett opp mot målsetningene i 

familiepolitikken. 

31.12.22 

O 13 O 13. Bistå med å følge opp anbefalinger om etteradopsjon på 

anmodning fra departementet, jf. Bufdirs kartlegging av 

etteradopsjonstilbud til adopterte og familiene deres. 

31.12.22 

O 14 Vurdere behovet for og foreslå innretning på mulig 

gjennomgang av adopsjonssystemet. En nærmere beskrivelse av 

oppdraget ettersendes Bufdir. 

01.05.22 

O 15 Vurdere adopsjonslovens regler om stebarnsadopsjon av barn 

under 18 år i lys av Den europeiske menneskerettskonvensjonen 

(EMK) mv.  

31.12.22 

O 16 Vurdere behovet for endringer i adopsjonslovens bestemmelser 

om voksenadopsjon i lys av saker for Sivilombudet mv.  
01.05.22 

O 17 Vurdere rutiner for behandling av personopplysninger om barn 

og foreldre i forbindelse med oppfølgingsrapporter, når disse 

utarbeides av adopsjonsorganisasjonene utenfor rammen av 

adopsjonsloven § 23, herunder behovet for at Bufdir utarbeider 

skjema for informasjon og samtykke. 

31.12.22 

O 18 Utarbeide utkast til forskrift om adopsjonsregister, jf. 

adopsjonsloven § 27. 
31.12.22 

O 19 For å sørge for god koordinering, erfaringsutveksling og 

samvirke i arbeidet mot vold i nære relasjoner, skal flere 

direktorater i fellesskap foreslå en struktur for samarbeidet 

mellom direktoratene. Sekretariatet for konfliktrådene (SfK) skal 

ta initiativ til å starte opp en slik prosess. 

Halvårig rapportering, til JD 

via BFD 

O 20 Arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold skal 

videreføres, BFD vil konkretisere oppgavene nærmere når den 

nye regjeringen har tatt stilling til form og innhold. Tiltak 10 fra 

den utgåtte planen på samme saksområde (botilbudet for unge 

under 18 år) følges opp. 

Halvårig rapportering 

O 21 Forvalte tilskudd til drift av volds- og overgrepslinjen som 

overføres fra JD til BFD i 2022 og starte evaluering av 

ordningen 

Årsrapport  

O 22 Forvalte og følge opp det pågående prøveprosjektet med 

fritidskortordninger, som avsluttes 1. juli 2022. Bufdir skal 

evaluere prosjektet med hensyn til kommunenes erfaringer med 

fritidskortordninger, virkninger av denne typen tiltak og 

alternative virkemidler for å øke barn og unges deltakelse i faste, 

organiserte fritidsaktiviteter.   

Årsrapport 

O 23 Delta i direktoratsamarbeidet om trygg digital oppvekst. 

Medietilsynet leder dette arbeidet. 
Årsrapport 
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O 24 Følge opp Strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det 

europeiske utdanningsområdet (2021-2027), og gjennomføre 

tiltak i strategien på ungdomsområdet. I samarbeid med 

nasjonalkontoret i Direktoratet for høyere utdanning og 

kompetanse, rapportere om årlig måloppnåelse og status på 

tiltakene i strategien til Kunnskapsdepartementet og Barne- og 

familiedepartementet. 

Årsrapport 

O 25 Gjennomgå finansieringsmodellen for svartjenesten på ung.no i 

samarbeid med Helsedirektoratet. 

 

Gjennomgangen skal inneholde en beskrivelse av dagens modell 

og hvilke erfaringer Bufdir og Helsedirektoratet har gjort seg 

med denne modellen. Styrker og svakheter ved dagens modell 

skal belyses. Gjennomgangen skal også vurdere alternative 

finansieringsmodeller. Basert på gjennomgangen skal Bufdir, 

med bistand fra Helsedirektoratet, fremme forslag om en 

fremtidig, bærekraftig finansiering av ung.no, som er forutsigbar 

og sikrer kvalitet både for Bufdir og partene som er involvert. 

Beskrivelsen av modeller må inneholde kostnadsfordeling samt 

øvrige administrative og organisatoriske konsekvenser. 

Kostnader beregnes med grunnlag i forventet trafikk på ung.no. 

29.04.22 

O 26 Forvalte ny tilskuddsordning Tilskudd til inkludering av barn og 

unge, vurdere om innretningen treffer behovene og utarbeide 

indikatorer for å kunne evaluere måloppnåelsen for ordningen. 
Årsrapport 

O27 Oppdatere og fornye Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn 

og unge som lever i fattigdom, og arbeide for at den blir kjent og 

brukt i kommuner, frivillige organisasjoner og andre aktører 

med tiltak og tilbud for barn i lavinntektsfamilier.  

 

Oppfølging av tiltak 63 i Like muligheter i oppveksten (2020-

2023). 

31.01.23 

O 28 Løfte lavinntektsperspektivet i relevante tversektorielle arbeider 

som omfatter utsatte barn og unge, med mål om å bidra til økt 

bevisstgjøring og kunnskap om fattigdomsproblematikk i 

tjenester som møter barn og unge. Dette gjelder tjenester som 

skole, barnehage, NAV, barnevernet og helsetjenester.  

 

Oppfølging av tiltak 64 i Like muligheter i oppveksten (2020-

2023). 

31.01.23 

O 29 Bidra til økt bevissthet knyttet til rekruttering av ungdom med 

lavinntektsbakgrunn til medvirkningsorganer og sivile og 

politiske organisasjoner. Bufdir skal også vurdere og foreslå 

tiltak som kan bidra til å styrke deltakelsen til barn og unge med 

lavinntektsbakgrunn i sivile og politiske organisasjoner.  

 

Oppfølging av tiltak 36 i Like muligheter i oppveksten (2020-

2023). 

31.01.23 
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O 30 Vurdere hvordan kommuner kan oppfordres til å utarbeide 

helhetlige handlingsplaner om barn og unges oppvekst, som 

også inkluderer tiltak mot fattigdom. Arbeidet kan ses i 

sammenheng med annet tverssektorielt arbeid for utsatte barn og 

unge, og med oppdrag 26 i dette tildelingsbrevet.  

 

Oppfølging av tiltak 61 i Like muligheter i oppveksten (2020-

2023). 

31.01.23 

O 31 Vurdere hvordan frivilligheten kan oppfordres til å etablere 

fadderordninger for foreldre med flyktning- eller 

innvandrerbakgrunn. Relevante direktorater, eksempelvis IMDi, 

bør involveres i arbeidet. 

 

Oppfølging av tiltak 5 i Like muligheter i oppveksten (2020-

2023). 

31.01.23 

BVA 

O 32 Revidere saksbehandlingsrundskrivet og vurdere andre tiltak for 

å sikre en god og riktig forståelse av nasjonalt og internasjonalt 

regelverk. 

Årsrapport 

O 33 Bistå departementet i behandlingen av barnevernssaker for 

EMD. Årsrapport 

O 34 Forberede barnevernsektoren på nye lovkrav til bruk av tolk (jf. 

Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. 

(tolkeloven)). 

Årsrapport 

O 35 Ferdigstille en beskrivelse av forvaltning av og innretting på 

oversikt over sakkyndige i barnevernssaker og foreldretvistsaker 

som kan iverksettes i 2023. Jf. alternativt tiltak 1 i rapporten 

Ensomme eksperter – utredning av utdanningsprogrammet for 

og oversikten over barnefaglig sakkyndige).   

 

15.09.22 

O 36 
Ferdigstille innrettingen på framtidig forvaltning av 

utdanningsprogrammet, hvor ansvaret for å drifte og tilby 

utdanningen legges til ett eller flere universiteter eller høgskoler, 

og som kan iverksettes i 2024. Jf. alternativ C i rapporten nevnt i 

oppdrag 35. 

01.04.23 

O 37 
Utarbeide faglig grunnlag til arbeidet med forskrift om kvalitet i 

kommunale botiltak, med særlig vekt på målgruppe og 

oppfølging.   

Innen utgangen av 2022 

O 38 
Følge opp og legge til rette for implementering av nye 

retningslinjer for vurdering av samværsordning ved omsorgs-

overtakelse. Dette inkluderer å øke kompetansen i barneverns-

tjenesten om barns samvær med foreldre, om god kvalitet og god 

oppfølging av samvær. 

Innen utgangen av 2022. 

O 39 
Undersøke hvorvidt kunnskaps- og kompetansesentrene på 

barnevernsområdet treffer kommunenes behov. Dette inkluderer 

å undersøke kommunenes kjennskap til sentrene, hvordan 

sentrene benyttes og om støtten de har fått vurderes som nyttig. 

Årsrapport 

O 40 
Følge opp og legge til rette for implementering av nye 

kompetansekrav i statlig og kommunalt barnevern. Dette 

inkluderer å vurdere barnevernets tilgang til kvalifisert personell 

og vurdere behovet for tiltak for å oppnå full implementering av 

kompetansekravene i 2031. 

Årsrapport 
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O 41 
Vurdere og anbefale fremtidig innretning av kompetanse-

satsingen for kommunalt barnevern når strategiperioden utløper i 

2024. 

01.07.23 

O 42 
Utvikle en forvaltningsmodell for Barnevernsfaglig 

kvalitetssystem som ivaretar behovet for en løpende og 

transparent forvaltning av systemet. 

Årsrapport 

O 43 
Analyse av hva som bidrar til høy turnover i kommunalt og 

statlig barnevern, og hva som kjennetegner institusjoner og 

kommuner med lav turnover. 

01.06.22 

O 44 
Sørge for statistikk om årlig turnover i statlig og kommunalt 

barnevern. 
Årsrapport 

O 45 
Bufdir bes om å igangsette en ekstern gjennomgang av tiltaket 

spesialiserte fosterhjem og på bakgrunn av resultatene utarbeide 

et forslag til hvordan den fremtidige innsatsen kan understøtte 

tiltakets formål. 

Årsrapport 

O 46 
Bufdir bes utvikle nasjonale anbefalinger for forsterkning av 

fosterhjem. 
2022 

O 47 
Innenfor rammene av budsjettet videreutvikle behandlings-

tilbudet i barnevernsinstitusjon for barn med alvorlige atferds-

problemer inkludert kriminalitet. 

Årsrapport 

O 48 

Etablere et nødvendig kunnskapsgrunnlag og vurdere behovet 

for tiltak som gir barn i barnevernet generelt, og institusjon 

spesielt, bedre beskyttelse mot skadelig bruk av digital medier, 

ref. Prop 133 L. 

Årsrapport 

O 49 

Følge opp tiltaket tverrfaglig helsekartlegging av barn som 

barnevernet flytter ut av hjemmet (institusjon og fosterhjem), i 

samarbeid med helsesektoren og utvikle nasjonale anbefalinger 

knyttet til bla. innhold i kartleggingene og kompetanse i 

kartleggingsteamene. 

1. tertialrapport 2022 

O 50 
Redegjøre for hvordan planlegging og dimensjonering av 

institusjonstilbudet hensyntar departementets målsetninger om at 

de statlige institusjonene i større grad enn i dag skal ta hånd om 

barna med de største utfordringene, at bruken av ideelle 

leverandører øker og at bedre kapasitetsutnyttelse i statlige 

institusjoner reduserer behovet for kjøp fra kommersielle 

leverandører, herunder enkeltkjøp. Måloppnåelse og 

risikovurdering for måloppnåelse på sikt skal beskrives. 

Hvert tertial 

O 51 

Gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser som oppfyller 

kravene i utredningsinstruksen av relevante modeller for 

henholdsvis a) koordinering på individnivå av tilbudet fra ulike 

sektorer til barn under offentlig omsorg, b) ambulant helsehjelp 

til barn med institusjonstiltak, og c) ambulant helsehjelp til barn 

som bor hjemme eller i fosterhjem. 

Utgangen av 2022 

O 52 

Overordnet beskrive direktoratets arbeid som sentralmyndighet 

etter Haagkonvensjonen 1996. I konvensjonssaker og ikke-

konvensjonssaker skal Bufdir rapportere på: antall saker, fordelt 

på typer av saker og fra hvilke land, samt gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid for ulike typer av saker. 

Årsrapport 
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O 53 
Overordnet beskrive direktoratets arbeid som sentralmyndighet 

etter Haagkonvensjonen 1980 og Europarådskonvensjonen 1980, 

samt gi en vurdering av direktoratets etterlevelse av 

konvensjonens krav til sentralmyndigheten. I konvensjonssakene 

skal Bufdir rapportere på: antall saker fordelt på typer av saker 

og fra/til hvilke land, samt gjennomsnittlig saksbehandlingstid. 

Årsrapport 

KUD 

O 54 Igangsette evaluering av prosjektet "Større mangfold – friere 

valg: tiltak for kjønnsperspektiv i karriereveiledning" som 

gjennomføres av likestillingssentrene. 

Årsrapport 

O 55 Følge opp Bufdirs utredning Tiltak for å rekruttere flere gutter til 

helse- og omsorgssektoren, i samråd med KUD (svar på oppdrag 

36 i TB 2020). 

Årsrapport 

O 56 Samordne og koordinere gjennomføring av tiltak i ny 

handlingsplan for likestilling av personer med 

funksjonsnedsettelse, og bidra til at feltet er godt koordinert i sitt 

samarbeid med relevante direktorater, etater og virksomheter. 

Årsrapport 

O 57 Arbeide utadrettet med å spre informasjon om CRPD i 

kommuner og fylker. 
Årsrapport 

O 58 Bidra til lovarbeidet med gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv EU 2019/882, 

herunder delutredninger, drøftinger og deltakelse i tverrdepartemental arbeidsgruppe, 

samt ytterligere bistand til departementet ved behov. 
Årsrapport 

O 59 Videreutvikle TryggEst gjennom å sikre at flere kommuner får 

opplæring og kunnskap i arbeidet med å avdekke, fange opp og 

gi hjelp til sårbare og utsatte voksne. 

Årsrapport 

O 60 Bidra til gjennomføring av ny handlingsplan for universell 

utforming for perioden 2021-2025. 
Årsrapport 

O 61 Bidra med god informasjon om universell utforming i tråd med 

styringsparameter 1, 3 og 4. 
Årsrapport 

O 62 Bidra til å oppdatere rundskrivet " Universell utforming i 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven". 
Innen utgangen av 2022 

O 63   Bidra til gjennomføring av ny lhbtiq-handlingsplan for perioden 

2021-2024. 
Årsrapport 

O 64 Bufdir skal gi en vurdering av hvordan tiltak 28 i handlingsplan 

mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 

kan innrettes og organiseres. 

Årsrapport 

O 65 Bufdir skal i samarbeid med IMDi gjøre veiledningsmateriell, 

lokale handlingsplaner og god praksis i arbeidet mot rasisme og 

diskriminering rundt om i Norge mer tilgjengelig for 

allmenheten. Oppdraget er knyttet til tiltak 14 i Handlingsplan 

mot diskriminering av og hat mot muslimer. 

Innen utgangen av 2022. 

O 66 Bufdir skal videreutvikle kunnskapen på området hatefulle 

ytringer, med særlig vekt på hatefulle ytringer på nettet. 
Årsrapport 

O 67 Gjennomføre kurs om likestilling i Norge til land som etterspør 

dette (LIKE lett), i tråd med avropsavtaler under rammeavtalen 

med Norad. 

Årsrapport 

O 68 Koordinere planleggings- og implementeringsfaser i opptil fire 

landprogram  og gi kvalitative vurderinger av status og risiko. 
Årsrapport 

O 69 Koordinere rapportering til Norad på vegne av de norske 

partnerne i samarbeidsavtalene (KUD, Bufdir og SSB). 
Årsrapport 
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O 70 Planlegge og gjennomføre en større nordisk konferanse om 

framtidens arbeidsliv – tentativ dato er 15. september 2022 
Årsrapportering 

O 71 Planlegge og gjennomføre en større nordisk konferanse om 

universell utforming samt et nordisk ekspertseminar om CRPD 
Årsrapportering 

O 72 Sammenstille relevant kunnskap og vurdere behovet for ny 

kunnskap til bruk i Norges rapporteringer til FNs 

rasediskrimineringskomité (CERD) og FN-komiteen for 

rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), 

som har frist i 2023 

Årsrapportering 

O 73 Gi en overordnet beskrivelse av direktoratets arbeid innenfor 

forskning og kunnskapsutvikling, inkludert en vurdering av 

hvordan direktoratet bidrar til at departementene ivaretar sitt 

sektoransvar for forskning. 

Årsrapport 

O 74 Ferdigstille den langsiktige planen for forskning, evalueringer og 

utvikling av kunnskapsgrunnlaget innenfor direktoratets 

ansvarsområder. Planen skal bl.a. skissere tematiske 

satsingsområder, virkemidler og tiltak for å realisere planen mv.  

Bufdir må på hensiktsmessig måte involvere departementene i 

utformingen av planen. Utkast til plan skal forelegges 

departementene, slik at endelig plan er godt forankret i BFD og 

KUD. 

Planen skal operasjonalisere BFDs forskningsstrategi 2022-

2026. Planen må videre ses i sammenheng med utarbeidelsen av 

tverrsektoriell FoU-strategi om likestilling- og ikke-

diskriminering som utarbeides i samarbeid mellom KUD og 

Norges Forskningsråd og andre berørte aktører.  Videre skal 

Bufdir se hen til BarnUnge21 ved utarbeidelse av planen. 

01.12.22 

O 75 Bufdir skal bidra inn i oppfølgingen av BarnUnge21-strategien. Årsrapport 

O 76 Bufdir bes om å oversende informasjon til departementet om 

virksomhetens planer og strategier for deling og gjenbruk av 

egne data. Bufdir bes videre om å redegjøre nærmere for 

arbeidet med datakatalogen, herunder status på arbeidet. 

1.tertialrapport 

O 77 Bufdir bes om å rapportere inn nye prosjekter og/eller oppdatere 

informasjonen for eksisterende prosjekter i BFDs nye 

rapporterings-løsning for digitaliserings¬prosjekter og annen 

digital utvikling. 

2.tertialrapport 

O 78 Gjennomføre en øvelse av intern sikkerhetsorganisasjon. Årsrapport 

O 79 Bufdir bes om å rapportere om fremdrift og status i direktoratets 

og etatens forbedringsarbeid med varslingsrutiner. Saken vil 

også bli tatt opp som eget punkt på første etatsstyringsmøte i 

2022.   

 

01.03.22 

 



Vedlegg 3 – Mal for økonomirapportering 

 

Mal for økonomirapportering og krav til rapportering i budsjettrundene 
 

Formålet med rapporteringen er å gi en oversikt over utgiftsutvikling og sammenstille 

utviklingen med bevilgningen som er gitt i statsbudsjettet, inkludert forutsetningene som ligger 

til grunn for å gå i budsjettbalanse. Departementet ber om at malen blir fulgt fullt ut for kap. 

855. For kap. 842 og 856 er det tilstrekkelig å rapportere på tabell 1 og 2   

 

Konsekvenser for årsresultat av eventuelle avvik skal forklares.  

 

Tabell 1:  

Utgangspunktet for rapporteringen er gjeldende budsjett for kapittelet (saldert budsjett + evt. 

tilleggsbevilgning).  

 

Tabell 1: Grunnlag for rapportering       (i tusen kroner) 
Budsjett før tillegg til tildelingsbrev  xxxx 

Overføring av ubrukte midler fra fjoråret  

Totale endringer i tillegg til tildelingsbrev  

Endring i RNB  

Lønnskompensasjon   

Endring i nysaldering  

Total bevilgning i år xxxx 

 

 

Tabell 2:  

Tabellen viser budsjett og regnskap per 31.xx.201x, samt prognose 201x på kapittel 8xx (alle 

poster). Tabell 2 skal forklares, herunder eventuelle avvik mellom regnskap og periodisert 

budsjett og om dette påvirker prognosen.  

 

Tabell 2: Regnskap og prognoser for 201x 

Konto 
Regnskap 
hittil i fjor 

Regnskap 
hittil i år 

Periodisert 
budsjett hittil i år 

Avvik 
hittil i år 

Tildelt 
budsjett 

201x 

Prognose 
201x 

Avvik 
tildelt 

budsjett og 
prognose 

Post xx Navn      
 

 

Post xx Navn      
 

 

Post xx Navn      
 

 

Post xx Navn      
 

 

Utgifter kap. 8xx      
 

 

Post xx Navn      
 

 

Post xx Navn      
 

 

Post xx Navn      
 

 

Inntekter kap. 38xx      
 

 

 

 

Tabell 3:  

I tabell 3 skal det gis en oversikt over utviklingen fordelt på formål. I tillegg skal rapporteringen 

redegjøre for: 
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- Avvik i antall oppholdsdager sammenlignet med beregningsgrunnlag for gjeldende 

budsjett. 

- Avvik i utgift/pris per oppholdsdag, sammenlignet med beregningsgrunnlag for 

gjeldende budsjett. 

- Kostnadselementer som ikke synliggjøres gjennom aktivitet eller pris per oppholdsdag. 

- Konsekvenser av eventuelle avvik i tabell 3 skal kommenteres. 

 

 

Tabell 3: Kostnader fordelt på formål (her brukes kap. 855 som eksempel) 

  Antall oppholdsdager hittil i 201x Utgifter (pris) per oppholdsdag 201x 
Sum utgifter 
hittil i 201x 

      

Budsjett-
forutsetning 
(periodisert 

budsjett)  

Faktiske 
oppholds-

dager  Avvik 
Budsjett-

forutsetning  

Faktisk pris 
per 

oppholds-
dag hittil i år Avvik 

690 Sentre for foreldre og barn             
 

691 Forsterkede fosterhjem             
 

691 Fosterhjem - statlig             
 

691 Fosterhjem - privat       
 

692 Barneverninstitusjon - statlig             
 

692 Barneverninstitusjon - privat             
 

693 Hjelpetiltak i hjemmet             
 

    Utgifter (totalt)  
 

    
Budsjett-

forutsetning  

Faktiske 
utgifter hittil 

i år Avvik 

 

694 Inntak             
 

696 Fosterhjemstjenesten             
 

699 Adopsjon             
 

672 Regionale fellesfunksjoner       
 

671 Reguleringspremie             
 

Sum             
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