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1. Innledning
Tildelingsbrevet er basert på Prop. 1 S (2014-2015) for Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet og Stortingets endelige budsjettvedtak. I tildelingsbrevet utdyper
og konkretiserer departementet målene for Bufdir for 2015. Videre redegjør departementet for
bevilgningene Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) disponerer, og hvilke
inntekter som forutsettes i 2015. Bufdir mottar også gjennom tildelingsbrevet fullmakter på
vegne av Bufetat.
Der ikke annet er sagt, legges det til grunn at den løpende virksomheten videreføres. Ansvar
og myndighet knyttet til løpende virksomhet er beskrevet i instruks for økonomi- og
virksomhetsstyring. I tilfeller hvor Bufdir vurderer å avslutte eller nedprioritere oppgaver som
er en del av den løpende virksomheten eller som er gitt som spesielle oppdrag, skal
departementet orienteres. Tilleggsoppdrag og bestillinger gjennom året gis skriftlig i tillegg til
tildelingsbrev eller gjennom etablerte virksomhetsstyringskanaler.

2. Overordnede utfordringer og prioriteringer
Et overordnet mål er at alle, særlig barn og unge, skal ha omsorg, vern og tilrettelegging slik
at de mestrer livet sitt og utvikler sine evner. For å få til dette er forebygging, og
kunnskapsbaserte, likeverdige og tilgjengelige tjenester av høy kvalitet til riktig tid
avgjørende.
Et godt sektorovergripende samarbeid avhenger av at man har organisasjoner og systemer
som kommuniserer sammen. Familier, barn og unge bruker også digitale systemer i større
grad enn tidligere. For å få til samarbeid og for å nå målgruppen, er det derfor viktig med
gode, digitale løsninger. Bufdir må kontinuerlig utvikle digitale løsninger på sine områder.
I kapittel 3 beskrives hovedmålene for Bufdirs virksomhet. Innenfor disse målene fremhever
departementet følgende prioriterte oppgaver for 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bufdir skal videreutvikle direktoratet til et fagdirektorat, som skal fremme god kvalitet
og kunnskapsbasert praksis i barnevernet og familievernet. Et godt samarbeid med
kommunene skal vektlegges i dette arbeidet.
Bufdir skal rekruttere flere fosterhjem.
Bufdir skal bidra til at barn i barnevernet får nødvendige helsetjenester, og bedre
oppfølgingen av skolegangen.
Bufdir skal styrke det forebyggende arbeidet mot vold og seksuelle overgrep.
Bufdir skal styrke familievernets arbeid med høy konflikt og vold i nære relasjoner
Bufdir skal styrke det forebyggende familievernet.
Bufdir skal ha god kompetanse på alle grunnlag på likestilling og ikkediskrimineringsområdet, og bistå departementet i arbeidet med å fremme et likestilt
samfunn med like rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt.
Utvikle dokumentasjon, statistikk og indikatorer på nett for direktoratets områder, og
legge grunnlaget for å utvikle digitale løsninger for Bufdirs områder.
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3. Mål- og resultatkrav for 2015
I dette kapittelet presenteres de hovedmål som skal ligge til grunn for direktoratets og etatens
arbeid, samt styringsparametre, resultatkrav, oppdrag og rapporteringskrav. Mål og
styringsparametre er utarbeidet med utgangspunkt i hoved- og delmålene i Prop. 1 S (20142015). Direktoratet skal i tråd med Stortingets vedtak og føringer fra departementet velge
tiltak og virkemidler som i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse.
Følgende kvalitetsmål skal ligge til grunn for arbeidet i barnevernet, familieverntjenestene og
hjelpetilbudene for voldsutsatte:
• barn og familier skal få hjelp som virker,
• barn og familier skal møte trygge og sikre tjenester,
• barn og familier skal bli involverte og ha innflytelse,
• barn og familier skal møte tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet,
• barnevernets og familieverntjenestenes ressurser skal utnyttes godt,
• barnevernet og familieverntjenestene skal sørge for likeverdige tjenester.

3.1. Mål for Bufdir i 2015

For å få en vellykket iverksetting av den politikken Stortinget har sluttet seg til i
statsbudsjettet, er det viktig at de politiske målene, som presenteres som hovedmål i Prop.1 S
2014-2015, og virksomhetenes mål henger godt sammen. Delmålene i budsjettvedtakene er en
operasjonalisering av hovedmålene og gjelder som mål for de underliggende virksomhetene.
Departementet legger til grunn at de mål, styringsparametere, og oppgaver som presenteres
her ikke er uttømmende for hva Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal arbeide med i
2015.
Bufdir som fagdirektorat
Bufdir skal være et fagdirektorat for barnevernet, familieverntjenestene, adopsjonsfeltet og på
likestilling og ikke-diskrimineringsområdet. For barnevernet gjelder dette både statlig og
kommunalt nivå. Gjennom rollen som fagdirektorat skal direktoratet bidra til å realisere de
nasjonale kvalitetsmålene. Direktoratet skal formidle kunnskap fra forskning, og utvikle
faglige anbefalinger på sine områder.
Bufdir skal legge til rette for høy kvalitet og inkluderende prosesser i utviklingen av et felles
kunnskapsgrunnlag, faglige anbefalinger og tiltak. Dette forutsetter nært samarbeid med
kommuner, Fylkesmannen, andre fagdirektorat og kompetanse- og kunnskapsmiljøer.
Tidlig innsats forutsetter et godt samarbeid mellom barnevernet og skole, barnehage, psykisk
helsevern, helsestasjoner, familievernkontorer og andre aktuelle tjenester. Det skal legges til
rette for at barn og unge med behov for hjelp fra andre tjenester, herunder
spesialisthelsetjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste, får den hjelpen de trenger.
Direktoratet skal bistå departementet i arbeidet med å utarbeide forskrifter, delta i
arbeidsgrupper samt bidra med faglige vurderinger og utredninger i forbindelse med
regelverksarbeid. Direktoratet kan på eget initiativ utarbeide faglige retningslinjer, rundskriv,
veiledere og brosjyrer og holde departementet orientert om sitt arbeid med dette, samt
oversende departementet de ferdigstilte dokumentene. Utkast til rundskriv skal som
hovedregel legges frem for departementet før ferdigstillelse.
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Direktoratet skal gi veileding og besvare henvendelser om lov- og regelverket fra
fylkesmennene og andre instanser, aktører og privatpersoner. Direktoratet skal forelegge
henvendelser som krever prinsipielle tolkninger for departementet før saken besvares. Statens
helsetilsyn er rett mottaker av spørsmål fra fylkesmennene om lov- og regelverkstolkninger på
tilsynsområdet. Departementet vil ta initiativ til et samarbeid mellom direktoratet og Statens
helsetilsyn for å etablere hensiktsmessige samhandlingsrutiner.
Fagdirektoratet skal utvikle dokumentasjon og statistikk på alle sine områder. Denne
informasjonen skal så langt som mulig gjøres tilgjengelig på nett.
Mål 1: Trygge familierelasjoner, likestilte foreldre og godt foreldresamarbeid til beste
for barna
Bufdir skal i 2015 prioritere tjenestens forebyggende arbeid med mål om å gi foreldrene
verktøy til å sikre barn gode, trygge og utviklingsfremmende oppvekstvilkår. Videre skal
direktoratet prioritere arbeidet rettet mot barnefamilier med høyt konfliktnivå og familier og
barn utsatt for vold i nære relasjoner. Den styrkede innsatsen i 2015 skal øke
familievernkontorene sin behandlingskapasitet med flere stillinger, bl.a. for å sikre et
geografisk likeverdig tilbud.
Familievernets innsats mot familier med innvandrerbakgrunn skal styrkes. Det er bl.a.
nødvendig å styrke innsatsen i familier med innvandrerbakgrunn for å medvirke til bedre
integrering og forebygge samlivskonflikter og samlivsbrudd.
Styringsparameter
S 1.1 Andel meklingssaker hvor det gis
tilbud om time innen tre uker fra
begjæring
S 1.2 Antall avtaleinngåelser i saker der
foreldrene vurderer å reise sak for retten
S 1.3 Bruk av 7-timerstilbudet i saker der
foreldrene vurderer å reise sak for retten

Resultatkrav for 2015
100%

Rapportering
Årsrapport

Økt antall avtaleinngåelser fra
2014 nivå
Økt antall brukere som benytter
7-timers tilbudet fra 2014 nivå

Årsrapport

S 1.4 Antall barn som høres under
meklingen

Antall barn som høres skal øke
fra 2014 nivå.

Årsrapport

S 1.5 Ventetid på klinisk behandling ved
familievernkontor

Ventetid på maks fire uker

Årsrapport

Årsrapport

I tillegg ber departementet om at følgende oppdrag utføres i tilknytning til dette målet:
Oppdrag i 2015
O 1.1 Foreldre som har mistet omsorgen for sine barn skal få
bedre oppfølging av familievernet. Tilbudet skal gjøres bedre
kjent i den kommunale barneverntjenesten.
O 1.2 Styrke kompetansen i meklingssaker med høyt
konfliktnivå, herunder samtaler med barn.
O 1.3 Videreutvikle familieverntjenestens kompetanse og
behandlingskapasitet for voldsutøvere og utsatte for vold i nære
relasjoner i samarbeid med ATV.
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O 1.4 Bufdir skal bistå departementet med å vurdere om alle
barn skal tilbys en egen samtaletime hos familievernet når
foreldrene er inne til mekling etter samlivsbrudd, jf. innst. 14 S
(2014-2015) kapittel 2.6.

Oppstart
2015

Årsrapport

Mål 2: Et mer likestilt samfunn med like rettigheter
Bufdir skal bruke de virkemidler virksomheten har tilgjengelig for å hindre diskriminering og
bidra til likestilling på følgende områder:
• kjønn
• nedsatt funksjonsevne
• seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
• etnisitet og livssyn
Bufdir skal bidra til å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom samarbeid med
myndigheter, faginstanser, frivillige og organisasjoner. Bufdir skal sikre god drift av Deltasenteret og LHBT-senteret. Bufdir skal bidra i arbeidet med å bekjempe hatefulle ytringer.
Direktoratet skal bidra til å styrke kommuners og andre sektormyndigheters kompetanse og
kunnskap på likestilling og ikke-diskriminering. I dette arbeidet må Bufdir avklare og utvikle
muligheten for et godt samarbeid med LDO, fylkesmennene, og andre relevante
sektormyndigheter som for eksempel IMDi, Difi og Arbeidstilsynet.

Bufdir skal bistå departementet i arbeidet med utvikling av nye tiltak til likestilling og ikkediskrimineringspolitikken i henhold til mål og innsatser i Prop 1 S (2014- 2015).
Styringsparameter
S 2.1 Kunnskap om likestilling og
diskriminering
S 2.2 Sektorsamarbeid for å
fremme likestilling og hindre
diskriminering.
S 2.3 Informasjons- og
pådriverarbeid

Resultatkrav for 2015
Kompetanse og kunnskapsheving i
direktoratet på samtlige
diskrimineringsgrunnlag.
Videreutvikling av et godt samarbeid
med LDO, fylkesmennene og andre
relevante sektormyndigheter.
Økt kunnskap og kompetanse gjennom
et effektivt informasjons- og
pådriverarbeid i kommunal sektor.

Oppdrag i 2015
O 2.1 Det skal utarbeides en handlingsplan for universell utforming med
hovedvekt på IKT og velferdsteknologi. Bufdir skal bidra i arbeidet med
utvikling og oppfølging av tiltak i handlingsplanen og koordinere innsats på
direktoratsnivå.
O 2.2 Videreutvikling av system for dokumentasjon til å gjelde samtlige
diskrimineringsgrunnlag. Indikatorene bør så langt som mulig sammenfalle
med relevante indikatorer som Norge rapporterer på i internasjonale
sammenhenger, spesielt til FN. Bufdir må sikre god tilgjengelighet til
dataene som utarbeides. Nytt mandat for utvikling av indikatorer for UU
legges til grunn for direktoratets arbeid på dette området.
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O 2.3 Bufdir skal bistå departementet i det internasjonale arbeidet med å
fremme likestilling og hindre diskriminering på alle grunnlag. Dette
innebærer blant annet å representere Norge i ad-hoc arbeidsgrupper opprettet
av Europakommisjonens rådgivende komité for likestilling mellom kvinner
og menn.
O 2.4 Bufdir skal, i samarbeid med Fokus, arrangere den årlige kontaktkonferansen mellom myndighetene og sivilt samfunn om likestilling og FN.
O 2.5 Bufdir skal forberede inntil to fagdager i året, knyttet til ulike temaer
på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet. Målgruppen for fagdagene
er departement, tilknyttede og underliggende virksomheter.
O 2.6 Bufdir skal vurdere hvordan Retningslinjer ved seksuelle overgrep
mot voksne med utviklingshemming kan videreutvikles til å gjelde personer
som i særlig grad kan ha behov for beskyttelse mot vold og overgrep. Det
bør vurderes hvordan den britiske SOVA modellen kan tilpasses til norske
forhold. Videre må oppdraget ses i sammenheng med tiltak 21 i tiltaksplan
for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Bufdir bes
også se hen til oppdraget som NKVTS har om å utvikle en nettside om
overgrep for utsatte grupper. Bufdir skal bidra til at kommunene er godt
kjent med at det er utarbeidet retningslinjer ved seksuelle overgrep mot
voksne med utviklingshemming.
O 2.7 Oppdatere og videreføre arbeidet med Informasjons- og
utviklingsprogram 2010-2013.
O 2.8 Bufdir skal opprette og koordinere et forum om etnisk diskriminering.
Forumet skal bestå av sentrale statlige aktører på området, og ha til hensikt å
samle erfaringer fra og utveksle kunnskap mellom de ulike aktørene.

Årsrapport

Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport

Årsrapport
Årsrapport

Mål 3: Effektive virkemidler i arbeidet mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner
Bufdir skal bidra til målrettet arbeid med forebygging av vold og seksuelle overgrep i nære
relasjoner, jf. handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Bufdir skal koordinere og følge opp
regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.
Departementet vil konkretisere arbeidet i et eget brev.
Bufdir har gjennom sine oppgaver på området et særlig ansvar for å følge utviklingen i det
kommunale krisetilbudet.
Styringsparameter
S 3.1 Gjennomførte tiltak i
handlingsplan mot vold i nære
relasjoner (2014-2017) på BLDs
ansvarsområde
S 3.2 Gjennomførte tiltak i
tiltaksplanen ”En god barndom varer
livet ut” på BLDs ansvarsområde.

Resultatkrav for 2015
Iverksettelse og videreutvikling av
alle tiltak i handlingsplan mot
vold i nære relasjoner (20142017) på BLDs ansvarsområde,
samt tiltak 14 og 40.
Iverksettelse og videreutvikling av
tiltak i tiltaksplanen ”En god
barndom varer livet ut”.

8

Rapportering
Årsrapport
samt halvårlig
til JD
2. tertial og
årsrapport

Tildelingsbrev 2015

Oppdrag i 2015
O 3.1 Bufdir skal på bakgrunn av evalueringen av
krisesenterlova, gi anbefalinger med hensyn til hvordan
dagens krisesentertilbud kan videreutvikles, tilbudet til
barn skal vurderes særskilt. Direktoratet skal også vurdere
behov for lovendringer eller nye forskriftshjemler.
Direktoratet skal utarbeide utkast til forskrift om krav til
fysisk sikring av lokale.
O 3.2 Bufdir skal koordinere arbeidet med og utarbeide
statusrapport for oppfølgingen av tiltaksplanen En god
barndom varer livet ut.
O 3.3 Bufdir skal forvalte BLDs andel av
basisbevilgningen til Nasjonalt kunnskapssenter mot vold
og traumatisk stress fra 2015, samt ivareta dialog med
Helsedirektoratet.
O 3.4 Utarbeide utkast til retningslinjer for en ny
tilskuddsordning til tiltak for voldsutsatte barn og for å
forvalte tilskuddsordningen.

Frist
15.mars for å
gi
anbefalinger
1. juli for å
levere utkast
til forskrift om
fysisk sikring
av lokale
Løpende i
tiltaksperioden

Rapportering
Årsrapport

Løpende

Årsrapport

1. februar
2015

Årsrapport

2.tertial og
årsrapport

Mål 4: Et barnevern som gir tiltak og tjenester av riktig kvalitet til riktig tid
Bufdir skal forsette arbeidet med å utvikle oppgavene barnevernloven legger til Bufetat.
Andre tjenester og tiltak skal bare tilbys og finansieres i den utstrekning det følger av instruks
eller tildelingsbrev. I den grad måloppnåelse krever omstillinger som fører til reelle endringer
i tilbudet til barn og unge, skal departementet varsles før iverksetting. Direktoratet skal gi en
vurdering av eventuelle konsekvenser dette får for målgruppen.
Etaten skal i sitt omstillingsarbeid, så langt som mulig ta hensyn til kommunenes ulike
forutsetninger for å ivareta nødvendig kompetanse, tiltak og tjenester. Regionene skal
tilstrebe et godt samarbeid om omstillinger med kommunene. Bufdir skal utvikle og tilby
forskningsbaserte hjelpetiltak. Omfanget av det statlige tilbudet skal ta hensyn til
kommunenes ulike forutsetninger for å ivareta tilsvarende tiltak.
Tiltak som velges skal være faglig forsvarlig og ta utgangspunkt i barnets behov, og tilbys
innenfor gitte budsjettrammer. Tjenester som ytes av private aktører skal tilfredsstille de
samme krav til innhold, kvalitet og kompetanse som de tjenester Bufetat utfører selv.
Styringsparameter
S 4.1 Differensiering i statlig
tiltaksapparat.
S 4.2 Kapasitetsutnyttelse i statlig
tiltaksapparat
S 4.3 Grad av måloppnåelse i
kunnskapsbaserte tiltak, som
MultifunC, FFT, MST, PMTO
S 4.4 Antall barn og unge som har
ventet mer enn 6 uker, etter ønsket
oppstart og som venter hjemme

Resultatkrav for 2015
Forsvarlig tilbud til barn og unge.
Høy kapasitetsutnyttelse
Lavere problembelastning etter
fullført tilbud versus oppstart
Ingen barn
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S 4.5 Antall barn og unge som har
ventet mer enn 6 uker etter ønsket
oppstart, og som venter i midlertidige
tiltak
S 4.6 Tilgjengelige og differensierte
fosterhjem
S 4.7 Antall utilsiktede flyttinger

Skal reduseres sammenliknet med
2014

Tertialrapporter
og årsrapporter

Fosterfamilier til å dekke
etterspørselen for barn og unge
med ulike behov
Reduksjon i utilsiktede flyttinger
sammenliknet med 2014

Tertialrapporter
og årsrapporter

Oppdrag i 2015
O 4.1 Videreutvikle det systematiske akuttarbeidet, herunder prøve ut bruk
av familieråd i akuttsaker, jf. Bufdirs rapport: ”Akuttarbeid i kommunalt
barnevern” (2014).
O 4.2 Utarbeide veiledende rutiner til kommuner og Bufetats
fosterhjemstjenester, med mål om å redusere ventetiden på fosterhjem.
O 4.3 Formidle faglige anbefalinger for å vurdere plassering i fosterhjem i
barnets slekt eller nære nettverk, herunder faglige anbefalinger om
plassering av søsken.
O 4.4 Bufdir skal i dialog med departementet utrede justeringer i
kommunenes finansieringsansvar ved omsorgsplasseringer, med sikte på
endringer som kan lette betalingsbyrden for små kommuner ved
plasseringer av store søskenflokker. Frist: 1. juni
O 4.5 Utarbeide utkast til en nasjonal plan for et langsiktig
fagutviklingsprogram for hjelpetiltak, herunder etterverntiltak for
oppfølging av unge med erfaring fra barnevernet etter fylte 18 år og opp til
23 år. Som del av grunnlaget skal det inngå en systematisering av
erfaringer fra kommunale hjelpetiltak, samt en analyse av kommunenes
forutsetninger for å ivareta kunnskapsbaserte hjelpetiltak.
O 4.6 Utarbeide utkast til revidert rundskriv om menneskehandel Q11/2006 B, jf. barnevernloven § 4-29. Frist: 1. juni.
O 4.7 Bufdir skal utarbeide utkast til forskrift om individuell plan, jf.
barnevernloven § 3-2 a.
O 4.8 Styrke utredningskompetansen og vurderingene av
bekymringsmeldinger i det kommunale barnevernet gjennom bl.a.
opplæringsvirksomhet, jf. departementets embetsoppdrag til
fylkesmennene. Arbeidet skal bygge på erfaringer gjort i 2014 gjennom
fylkesmennenes opplæringsvirksomhet og samarbeidet med de regionale
kunnskapssentrene for barn og unge. Det skal utarbeides et forslag til et
nasjonalt system for kartlegging av barn.
O 4.9 Bufdir skal sørge for en norsk oversettelse av ”UN Guidelines for the
Alternative Care of Children”.
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Årsrapport
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Helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner.
Oppdragene er utarbeidet i samarbeid med Helse-og omsorgsdepartementet og må ses i
sammenheng med oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet og RHFene.
O 4.13 Bufdir skal i samarbeid med Helsedirektoratet kartlegge hvilke
erfaringer barn og unge i barnevernsinstitusjoner har med
fastlegeordningen, med psykiske helsevern for barn og unge og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Det skal utredes hvordan barna skal sikres
nødvendige og forsvarlige helsetjenester på disse områdene.
O 4.14 De to direktoratene skal samarbeide om å sammenfatte erfaringene
med etablering av felles institusjoner for psykisk helsevern og barnevern.
O 4.15 Bufdir skal videreføre og implementere opplæringsprogrammet om
psykisk helse rettet mot ansatte på barneverninstitusjoner. Arbeidet skal
utføres i samarbeid med Helsedirektoratet.
O 4.16 Bufdir skal i samarbeid med Helsedirektoratet utrede juridiske
problemstillinger knyttet til helsepersonells virksomhet i
barnevernsinstitusjoner, herunder forholdet mellom behandlingsbegrepet i
helselovgivningen og i barnevernloven.
O 4.17 For å sikre at barn i barneverninstitusjoner får nødvendig utredning
og behandling for psykiske lidelser og rusavhengighet skal Bufetats
regioner inngå samarbeid med RHFene. Oppdraget skal framgå av Bufdirs
disponeringsbrev for 2015 til regionene.
O 4.18 Bufdir skal i samarbeid med Helsedirektoratet vurdere tiltak for å
sikre tettere samarbeid mellom kunnskapssentrene, slik at det utvikles et
større og mer slagkraftig kompetansemiljø.

Årsrapport

Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport

Årsrapport

Årsrapport

Mål 5: Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i barneverntjenestene
Det vises til departementets arbeid med å følge opp regjeringsplattformens mål om ny
oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet. Strukturendringer vil innebære økt kommunalt
ansvar for barnevernet. Bufdir skal bistå departementet i dette arbeidet. Oppdrag og frister
knyttet til arbeidet, vil bli beskrevet nærmere i eget tillegg til tildelingsbrev.
Bufetat skal bidra til at barn og unge med tiltak i det statlige barnevernet får et godt skole- og
opplæringstilbud i tråd med opplæringsloven. Bufetat skal særlig ha oppmerksomhet på barn
som blir plassert utenfor hjemmet, slik at de ikke venter unødig lenge på skoleplass og at de
får nødvendig tilpasset opplæring og den spesial- pedagogiske hjelpen de har behov for.
Arbeidsoppgavene i barneverninstitusjonene tilsier behov for en høy andel ansatte med
relevant høyere utdanning. Dette skal vektlegges ved nyansettelser.
Styringsparameter
S 5.1 Andel barn i statlige
plasseringstiltak som benytter et
skoletilbud i ordinær
grunnopplæring

Resultatkrav for 2015
Økning i andel barn i statlige
plasseringstiltak som benytter et
skoletilbud i ordinær grunnopplæring.
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Oppdrag i 2015
O 5.1 Oppdrag knyttet til utredning av ny modell for barnevernet, i
samarbeid med departementet:
- Utrede økonomiske og administrative konsekvenser for det statlige
tiltaksapparatet av ny modell for barnevernet. Departementet vil
komme tilbake til ulike modeller som ønskes utredet.
- Utrede en nettbasert tilbudsportal som gir oversikt og informasjon
om institusjonstilbudet, deler av fosterhjemstilbudet og eventuelt
andre spesialiserte hjelpetiltak. Arbeidet skal bygge på og
videreutvikle Bufdirs nettside ”Finn rett institusjon”.
- Bistå departementet i forberedelse av forsøk med ny modell for
barnevernet.
O 5.2 Bidra i arbeidet med regelverksendringer knyttet til inntak i
videregående skole.
O 5.3 Bufdir skal i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet
utarbeide felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsfordeling
mellom barneverntjenesten og arbeids- og velferdsforvaltningen, jf.
Prop. 106 L (2012-2013).
O 5.4 Direktoratet skal gi en vurdering av situasjonen i det
kommunale barnevernet basert på kommunenes halvårsrapportering
og SSBs statistikk. Bufdir skal i tillegg levere følgende excelrapporter
fra kommunenes halvårsrapportering:
1. Multirapport
2. Fylkesoppstilling
3. Interkommunalt samarbeid
4. Kommuner med færre enn fem ansatte
5. Tall med stillinger og folketall (0-23 år)
O 5.5 Bufdir skal sammenstille rapporteringen på barnevernsområdet
fra fylkesmennene. Gi en vurdering av oppnådde resultater på
området, og følge opp disse.
O 5.6 Bufdir skal gi en vurdering av hvordan man kan sikre en
helhetlig, robust og dynamisk satsing på kompetanse i barnevernet.
Arbeidet skal gi grunnlag for å utarbeide en strategi. I arbeidet skal
Bufdir blant annet se på virkemidler overfor universitets- og
høyskolesektoren, og virkemidler overfor kommunene.
O 5.7 For å utvikle kompetansen til nyansatte og nytudannede i
barneverninstitusjonene, skal disse få profesjonell veiledning av
erfarne kollegaer. Det skal derfor opprettes et tilbud om veiledet
førsteår i barneverninstitusjonene.

Rapportering
Årsrapport

Årsrapport
Årsrapport

20. august 2015
(første halvår 2015)
og 15. mars 2016[1]
(andre halvår 2015),
samt årsrapport

Årsrapport
Frist utkast 1. juni
2015

Plan for dette
arbeidet innen 15.
mars 2015

Mål 6: Rettssikkerhet for barn, unge og familiene deres
Bufetat skal påse at alle statlige, private og kommunale institusjoner etterlever lovens krav til
internkontroll. Bufetat skal videre styrke arbeidet med etterfølgende kontroll med at vilkårene
for godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner er til stede, jf.
godkjenningsforskriften § 7, og at vilkårene for kvalitetssikring av statlige institusjoner er til
stede.
[1]

Disse datoene er satt for at departementet skal kunne ha oppdaterte data i forbindelse med budsjettarbeidet.
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Etter barnevernloven § 4-1 nytt annet ledd skal barn gis mulighet til medvirkning og det skal
tilrettelegges for samtaler med barnet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan
gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til i kontakten med
barnevernet.
BLD utarbeider en nettside på norsk og engelsk om barnevernsaker som involverer
utenlandske borgere. Nettsiden vil lanseres i begynnelsen av 2015. Siden skal oversettes til
flere språk, i tillegg må informasjon på nettsiden løpende oppdateres og vedlikeholdes. BLD
vil i løpet av 2015 vurdere om ansvaret skal delegeres til direktoratet. Oppdrag vil eventuelt
komme i tillegg til tildelingsbrev.
Styringsparameter
S 6.1 Kontroll med kvaliteten i
barneverninstitusjoner

Resultatkrav for 2015
Føre etterfølgende kontroll med at
vilkårene for godkjenning av privat og
kommunal institusjon er til stede, og at
vilkårene for kvalitetssikring av statlige
institusjoner er til stede.

Oppdrag i 2015
O 6.1 Direktoratet skal utrede om, og eventuelt hvordan,
autorisasjon av personell i barnevernet kan lovfestes.
Departementet vil komme tilbake med et mandat om
problemstillinger direktoratet skal utrede.
O 6.2 Vurdere om det er behov for å gjøre endringer i
forskrift om rettigheter og bruk av tvang (FOR-2013-15-111103) som følge av innføringen av bestemmelsen i
barnevernloven § 4-29 om menneskehandel.
O 6.3 Initiere til forskning om minoritetsbarn i norske
fosterhjem. Utlyse et FoU-prosjekt om plassering av barn
med etnisk minoritetsbakgrunn (urfolk, nasjonale
minoriteter og innvandrerbakgrunn) i fosterhjem i slekt eller
nære nettverk. Mandatet for prosjektet utarbeides i
samarbeid med BLD. Prosjektet skal ha en referansegruppe
som inkluderer representanter fra statlig og kommunalt
barnevern, for minoritetsgruppene samt andre relevante
fagpersoner.

Frist
1. juli 2015

Rapportering
Årsrapport

Rapportering
2. tertialrapport

Årsrapport

Årsrapport

3.2. Andre oppdrag, føringer og ansvar for tiltak i handlingsplaner
•

Stortinget vedtok våren 2014 endringer i adopsjonsloven, jf. Prop 171 L (2012-2013)
og Innst. 143 L (2013-2014). Lovendringen innebærer at ansvaret for å utrede
adopsjonssøkere i saker om utenlandsadopsjon flyttes fra kommunene til Bufetat 1.
februar 2015. Bufetat skal også behandle søknader om fornyelser av
forhåndssamtykke som er fremmet fra 1. februar 2015. Fra 1. februar 2015 flyttes også
kommunens ansvar for å utrede søkere til innenlandsadopsjon der foreldrene
samtykker til adopsjon til Bufetat.
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Fra samme tidspunkt er det forutsatt at ny forskrift om adopsjon av barn fra utlandet
skal tre i kraft. I sammenheng med endringene har direktoratet ansvar for å utarbeide
utkast til reviderte eller nye rundskriv/veiledninger.
o Direktoratet skal revidere Q-1046 Veiledningshefte om utarbeidelse av
sosialrapport ved søknad om adopsjon. Utkast skal forelegges departementet
innen 1. april 2015.
o Direktoratet skal vurdere behovet for endringer i rundskriv Q-0972 om
utenlandsadopsjon med retningslinjer for godkjennelse av adoptivhjem, og om
det er nye temaer om utenlandsadopsjon som bør utfylles ved
rundskriv/veiledning 2015. Direktoratet skal melde dette tilbake til
departementet innen 1. mars 2015.
o Direktoratet skal oppdatere sin nettinformasjon på adopsjonsfeltet.
o Bufdir skal sikre god og effektiv saksbehandling av søknader fra
adopsjonsorganisasjonene om godkjenning av nye samarbeidsland og av
søknader om formidlingstillatelser. Dette rapporteres i årsrapporten.
•

Direktoratet skal føre tilsyn med adopsjonsorganisasjonene, jf. plan for direktoratets
gjennomføring av tilsyn med adopsjonsorganisasjonene, som departementet vil
gjennomgå nærmere med direktoratet. Direktoratet bes rapportere om sitt tilsyn i
årsrapporten.

•

Bufdir skal samarbeide med Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet
(Avdir), Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om
utsatte barn og unge under 24 år, jf. tillegg til tildelingsbrev nr. 3 for 2014, herunder
følge opp arbeidet med de faglige anbefalingene som direktoratene har levert til
departementene.

•

Direktoratet skal bidra til å forebygge og redusere konsekvensene av barnefattigdom i
samarbeid med AVdir, IMDi og andre relevante direktorater som har oppgaver og
virkemidler relevant for dette arbeidet.

•

Direktoratet skal sammen med AVdir se på hvordan en kan samordne og forenkle
statlige tilskuddsordninger mot barnefattigdom.

•

Direktoratet må være forberedt på å bidra i arbeidet med en strategi mot
barnefattigdom, bl.a. følge opp anbefalingene i Riksrevisjonens undersøkelse av
barnefattigdom (Dokument 3:11 (2013-2014)).

•

Bufdir skal vurdere ordningen for vandelsattest for ansatte i fritidsklubber og
ungdomshus.

•

Bufdir skal overta BLDs plass i arbeidsgruppa knyttet til Manifest mot mobbing som
ledes av Utdanningsdirektoratet.

•

Direktoratet skal utlyse 5 mill. kroner til støtte til organisasjoner som arbeider for å
forhindre marginalisering, og for å skape gode oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn.
Organisasjonen MOT bør kunne søke om midler jf. budsjettinnstillingen fra
Kommunal- og forvaltningskomiteen for 2015 (Innst. 16 S (2014-2015)). BLD ber
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Bufdir utarbeide regelverk for utlysningen som ivaretar dette formålet. Midlene vil bli
overført til kap. 857 i forbindelse med RNB og må utlyses i etterkant av RNB.
•

BLD sitter som medlem i Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK) i Nordisk
Ministerråd sammen med en representant fra Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU). Bufdir skal overta BLDs plass som medlem i
komiteen sammen med LNU fra 2015.

4. Budsjettildeling og fullmakter
I dette kapittelet gis en oversikt over de tildelingene Bufdir disponerer i 2015.

4.1. Bevilgningsvedtak og tildeling
Tildelingene Bufdir disponerer over er delt i to hovedområder. Først gis en oversikt over de
driftsmidlene Bufdir tildeles, deretter gis det en oversikt over midler direktoratet disponerer til
tilskudd og prosjekter.
I henhold til Stortingets vedtak den 10.12.2014 er det vedtatt følgende bevilgning for 2015:
Kap. 842 Familievern
Post
01
21
70
Sum kap. 842

Betegnelse
Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter
Tilskudd til kirkens familievern m.v.

Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter
21
Spesielle driftsutgifter
22
Kjøp av private barneverntjenester
60
Tilskudd til kommunene
Sum kap. 855

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2015
274 932
28 390
157 975
461 297
( i 1 000 kroner)
Budsjett 2015
4 355 523
22 205
1 770 632
198 358
6 346 718

Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere ( i 1 000 kroner)
Post
Betegnelse
Budsjett 2015
01
Driftsutgifter
201 677
Sum kap. 856
201 677
Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter
21
Spesielle driftsutgifter
Sum kap. 858
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( i 1 000 kroner)
Budsjett 2015
252 175
13 168
300 343
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Kap. 859 EUs ungdomsprogram
Post
Betegnelse
01
Sum kap. 859

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2015
8 030
8 030

Inntekter
Kap. 3842 Familievernet
Post
Betegnelse
01
Sum kap. 3842

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2015
658
658

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

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2015
14 331
3 959
1 278 508
1 296 798

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

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2015
433
433

Kap. 3859 EUs ungdomsprogram
Post
Betegnelse
01
Tilskudd fra Europakommisjonen
Sum kap. 3859

( i 1 000 kroner)
Budsjett 2015
2 300
2 300

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet stiller med dette ovennevnte bevilgning til
disposisjon for Bufdir, jf. § 7 i Reglement for økonomistyring i staten.
Fullmakt til overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf.
Bevilgningsreglementet § 11
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet delegerer følgende merinntektsfullmakter
til Bufdir:
Tildelingen kan overskrides på: mot tilsvarende merinntekter under:
kap. 842 post 1
kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1
kap. 3855 postene 1, 2 og 60
kap. 856 post 1
kap. 3856 post 1
kap. 858 post 1
kap. 3858 post 1
kap. 859 post 1
kap. 3859 post 1
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Prosjekt- og tilskuddsmidler
Bufdir gis videre fullmakt til å forvalte følgende prosjekt- og tilskuddsmidler:
(i 1 000 kroner)
Kap./post
Prosjekt- og tilskuddsmidler
Budsjett
2015
821/21
Spesielle driftsutgifter
700
821/62
Kommunale innvandrertiltak – tilskudd til bo- og støttetilbud
13 200
for unge over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap
840/21
Spesielle driftsutgifter
2 776
840/61
Tilskudd til incest- og voldtektssentre
79 980
840/70
Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.
12 246
841/21
Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse
13 185
841/22
Opplæring, forskning, utvikling mv.
4 100
841/70
Tilskudd til samlivstiltak
4 132
846/21
Spesielle driftsutgifter
1 600
846/70
Tilskudd
9 450
846/72
Tiltak for lesbiske og homofile
10 755
846/73
Tilskudd til likestillingssentrene
6 227
847/21
Spesielle driftsutgifter
10 000
847/70
Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
178 567
847/71
Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming
7 000
847/72
Tilskudd
14 968
852/70
Adopsjonsstønad
16 663
854/21
Spesielle driftsutgifter
38 131
854/61
Utvikling i kommunene
24 575
854/65
Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til
1 205,2
enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
854/71
Utvikling og opplysningsarbeid mv.
40 351
854/72
Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet
66 855
857/21
Spesielle driftsutgifter
200
857/60
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
28 175
857/61
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
136 934
857/70
Barne- og ungdomsorganisasjoner
114 630
857/71
Utviklingsarbeid
1 440
857/72
Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn
11 500
857/79
Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid
7 315
Utgifter:
Kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Det stilles til disposisjon 700 000 kr. til tiltak i Handlingsplan mot tvangsekteskap,
kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger i av unges frihet. Av dette skal 200 000 kr.
benyttes til tiltak 12 Informasjonstelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og 500 000
kr. til tiltak 21 Kartlegging av miljøterapeutisk arbeid i bo- og støttetilbudene.
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Post 62 Kommunale innvandrertiltak
Det stilles til disposisjon 13,2 mill. kr. til nasjonalt bo- og støttetilbud for personer over 18 år
som er utsatt for tvangsekteskap.
Kap. 840 Krisetiltak
Post 21 Spesielle driftutgifter
Bufdir forvalter 2, 776 mill. kroner av posten. Bevilgningen er knyttet til arbeidet mot vold i
nære relasjoner. Videre skal midlene benyttes til implementering av veiledere og andre
pedagogiske virkemidler på voldsfeltet. Deler av beløpet kan benyttes til å dekke utgifter til
personalressurser på voldsfeltet, herunder administrasjon av tilskuddsordninger. Bufdir har
ansvar for at det blir utarbeidet statistikk om krisesentertilbudet og tilbudet som gis gjennom
støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep. Midlene skal videre benyttes til å
videreutvikle kommunenes krisesentertilbud og tilbudet som gis i støttesentrene mot incest og
seksuelle overgrep, jf. tiltak 27 i tiltaksplanen.
Av tildelt beløp på posten, skal 0,5 mill. kr. benyttes til å følge opp tiltak i handlingsplan mot
radikalisering og voldelig ekstremisme.
Post 61 Tilskudd til incestsentre og voldtektssentre, overslagsbevilgning
Posten er på 79,980 mill. kr. Tildelingen dekker tilskudd til incestsentre for utsatte og
pårørende til incestutsatte, samt tilskudd til voldtektssentre. Statstilskuddet utgjør inntil 80
prosent av det totale budsjettet for incestsentrene og voldtektssentrene. Finansieringen er delt
mellom kommunene (og evt. helseforetak og fylkeskommuner) og staten. Private gaver
utløser ikke statstilskudd.
Post 70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv, kan nyttes under kap. 858, post 01.
Bufdir forvalter til sammen 12,246 mill. kroner av posten.
1 mill. kroner øremerkes kompetansehevende tiltak i regi av RVTS’ene for ansatte i
krisesentertilbudet. Bufdir skal forvalte tilskuddsordning til tiltak mot vold og seksuelle
overgrep i nære relasjoner. Tilskudd til landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte
inngår som en del av ordningen.
Bufdir skal forvalte BLDs andel av basisbevilgningen til Nasjonalt kunnskapssenter mot vold
og traumatisk stress fra 2015, samt ivareta dialog med Helsedirektoratet. Dette utgjør 4,490
mill. kr. av tildelt beløp på posten.
Kap. 841 Samlivsbrudd og konfliktløsning
Post 21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagbevilgning
Posten er på 13,185 mill. kr. Posten omfatter godtgjøring til meklere utenom familievernet,
herunder dekning av reiseutgifter for foreldre i særlige tilfeller og utgifter til tolk når slike
utgifter ikke faller inn under refusjonsordningen for tolketjenesten. Godtgjøring til meklere
utenom familievernet gis etter tilsvarende satser som for fri rettshjelp.
Post 22 Opplæring, forskning, utvikling mv.
Bufdir forvalter 4,1 mill. kroner av midlene på posten. Posten omfatter bl.a. midler til
opplæring av nye meklere og til kompetanseheving for meklerkorpset.
Midlene skal videre benyttes til å videreutvikle tiltak som skal bidra til å gi flere foreldre med
høyt konfliktnivå og barna deres hjelp til å komme fram til gode avtaler og godt samarbeid
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etter samlivsbrudd, og styrke og gjennomføre kompetansehevende tiltak for meklere i
høykonfliktsaker, herunder styrke deres kompetanse i å samtale med barn.
Post 70 Tilskudd til samlivstiltak
Posten er på 4,132 mill. kroner. Bevilgningen dekker tilskudd til lokale samlivskurs og
utviklingstiltak..
Det vises til Innst. 14 S (2014-2015) fra familie- og kulturkomiteen. Under kap. 841, post 70
økes bevilgningen til samlivskurs med 2,5 mill. kr. utover regjeringens budsjettforslag.
Midlene er imidlertid bevilget på kap. 858, post 01. Departementet legger til grunn at
direktoratet disponerer totalt 6,6 mill. kr. til tilskudd til samlivstiltak i 2015. Midlene på kap.
858, post 01 vil bli foreslått flyttet til riktig budsjettpost i revidert nasjonalbudsjett 2015.
Kap. 842 Familievern
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70
Posten er på 275 mill. kroner. Bevilgningen dekker lønn til faste stillinger, engasjementer,
ekstrahjelp og godtgjørelser samt utgifter til varer og tjenester i det offentlige familievernet.
Posten skal gå til å styrke familievernets arbeid med forebyggende familievern gjennom
foreldrestøttende tiltak, arbeid rettet mot høykonfliktfamilier og familier med vold i nære
relasjoner. Den styrkede innsatsen i 2015 skal øke familievernkontorene sin
behandlingskapasitet med flere stillinger, bl.a. for å sikre et geografisk likeverdig tilbud.
Posten omfatter utgifter til tilrettelegging og gjennomføring av flere samtaler med barn i
forbindelse med mekling etter samlivsbrudd, jf- S 1.4.
Posten omfatter tilskudd til offentlige familiekontorers oppgaver knyttet til samlivstiltaket
Hva med oss? jf. kap. 858, og dekker administrasjonsutgifter til tiltaket ved regionkontorene i
Bufetat. Posten dekker videre utgifter til de tilbudene familievernet har overfor foreldre som
er fratatt omsorgen for sine barn.
Posten omfatter arbeid med å digitalisere informasjon og program for familievern-tjenestenes
brukere. Departementet vil komme nærmere tilbake til videre oppfølging av dette arbeidet.
Post 21 Spesielle driftsutgifter.
Posten er på 28,4 mill. kroner. Bevilgningen dekker utgifter til forskning, utviklingsarbeid og
kompetanseheving i familievernet. Posten dekker midler til videreføring av tiltak for barn og
foreldre etter samlivsbrudd i konfliktfylte familier. Tiltakene skal bl.a. bygge på erfaringer fra
Ser du meg?-prosjektet.
Posten skal benyttes til å utbedre og implementere eksisterende programmer for forebyggende
samlivskurs for foreldre og par, og til å heve kompetansen i arbeidet med familier med
voldsproblematikk og familier som lever i høy konflikt.
Oppdatering og utvikling av Fado skal belastes kap. 858.
Post 70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 01
Posten er på 158 mill. kroner. Bevilgningen benyttes til å finansiere drift av kirkelige
familievernkontor. De kirkelige familievernkontorene gis midler til drift i tilskuddsbrev fra
Bufetat, i henhold til inngått avtale om drift av familievernkontor.
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Av tildelte midler på posten skal 2 mill. kr. tildeles Stiftelsen Kirkens familievern for å dekke
administrative utgifter.
Posten omfatter også tilskudd til de kirkelige familievernkontorenes oppgaver knyttet til
samlivstiltaket Hva med oss?
Kap. 846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Bufdir forvalter 1,6 mill. kr. av midlene på posten. 500 000 kr. er knyttet til utvikling av
indikatorer for alle diskrimineringsgrunnlagene. 580 612 kr. gjelder årlig, avtalefestet beløp
knyttet til rammeavtalen om koordinering av likestillingsrelatert statistikk med SSB.
300 000 kr. øremerkes til markering av Beijing +20.
Post 70 Tilskudd
Bufdir forvalter 9,45 mill. kroner av midlene på posten. Bufdir skal forvalte tilskuddsordning
til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner. Det er avsatt 5,11 mill. kroner til
tilskuddsordningen. Midlene lyses ut og fordeles etter retningslinjer for tilskuddsordningen, jf.
rundskriv Q-17/15. Mannsperspektivet skal ivaretas. Bufdir skal ha ansvar for å forvalte
driftstilskudd til Reform – ressurssenter for menn og tilskudd til prosjekt i regi av Kilden.
Tilskudd skal vurderes på bakgrunn av søknad fra de nevnte tilskuddsmottakere. Videre skal
Bufdir ha ansvar for prosjekttilskudd til Senter for likestilling ved Universitetet i Agder.
Tilskuddet skal vurderes på bakgrunn av søknad.
Post 72 Tiltak for lesbiske og homofile
Posten er på 10,8 mill. kroner. Bufdir skal forvalte tilskuddsordningen på lhbt-området, jf
omtale i Prop 1 S (2014-2015). Det vises til Rundskriv 14/2015 - Regelverk for tilskudd til
aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre levekår og
livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT).
Når det gjelder aktivitetsstøtten skal aktiviteter og tiltak som kan bedre forholdene for lhbtpersoner med innvandrerbakgrunn, og/eller er relatert til arbeidsliv, kultur og idrett samt
aktiviteter til støtte for personer med ulike typer kjønnsidentitetstematikk prioriteres.
Post 73 Tilskudd til likestillingssentrene
Posten er på 6,2 mill. kr. Bufdir har ansvar for å utbetale tilskudd til delfinansiering/
grunnbevilgning av virksomheten ved Likestillingssenteret, som blir driftet av stiftelsen
Kvinneuniversitetet i Hamar, og av virksomheten ved KUN – senter for kunnskap og
likestilling som blir driftet av stiftelsen Kvinneuniversitetet i Nord.
Kap. 847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71
Bufdir forvalter 10 mill. kroner av midlene på posten. Midlene skal benyttes til målrettede
informasjons-, forskings- og utviklingstiltak/prosjekter som skal bidra til å bedre situasjonen
for personer med nedsatt funksjonsevne. Posten dekker også kostnader i forbindelse med
implementering og utviklingsarbeid knyttet til nytt regelverk for tilskuddsordningen til
funksjonshemmedes organisasjoner.
3 mill. kroner av posten er knyttet til UnIKT, herunder tilskudd til FoU-prosjekter, utgifter
knyttet til drift av Brukerforum og eventuelle anskaffelser. Tilskuddsmidlene er knyttet til
tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og
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informasjon om universell utforming, jf omtale under kap 847 post 71, samt gjensidig
stikkordsfullmakt mellom postene. Tilskudd til FoU-prosjekter skal i 2015 samordnes med
bruken av restmidler fra IT-Funk i Norges forskningsråd på 3,8 mill kroner.
Post 70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Posten er på 178,6 mill. kroner. I 2014 trådte fire nye regelverk for tilskuddsordningen i kraft.
Bevilgningen kan nyttes til: tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, tilskudd til
sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov i regi av
funksjonshemmedes organisasjoner, tilskudd til ferie- og velferdstilbud for personer med
nedsatt funksjonsevne, og tilskudd til utvikling av likepersonarbeid i regi av
funksjonshemmedes organisasjoner. For ytterligere beskrivelse av tilskuddsordningen
henvises det til omtale i Prop 1 S (2013-2014).
Post 71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes under
post 21
Bufdirs andel av posten er på 7 mill. kroner. Bufdir skal forvalte en tilskuddordning for
kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell
utforming. De tildelte midlene omfatter ovennevnte tilskuddsordning, hvorav noe av midlene
er knyttet til UnIKT, jf. også omtale under kap 847 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 Tilskudd
Posten er på 15 mill. kr. 300 000 kroner øremerkes Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til
arbeidet med skyggerapportering i forbindelse med Norges rapportering på FN-konvensjonen
om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Bufdir skal forvalte tilskuddsordning
for å bedre levekårene og livskvaliteten for personer med nedsatt funksjonsevne, jf omtale i
Prop 1 S (2014-2015).
Kap. 852 Adopsjonsstøtte
Post 70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning
Bevilgningen på posten er 16,663 mill. kr. I 2015 utgjør tilskuddet 88 370 kr. per barn.
Ordningen skal forvaltes i henhold til rundskriv Q-1013 om retningslinjer for tildeling av
engangsstønad ved adopsjon av barn fra utlandet.
Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71
1 mill. kr. av posten er flyttet til kap. 858, post 01 i forbindelse med Samarbeidsorganet
mellom universitets- og høgskolesektoren og barnevernet og gjennomføring av
Samarbeidskonferansen.
Det tildeles 9,04 mill kroner til gjennomføring av tiltak i tiltaksplanen En god barndom varer
livet ut. Midlene skal gå til:
- videre implementering av Nurse Family Partnership, jf. tiltak 2 a)
- å utarbeide en kunnskapsstatus og avholde et ekspertmøte om digital mobbing, jf.
tiltak 12
- en gjennomgang og videreutvikling av informasjon til barn og unge om vold og
seksuelle overgrep, jf. tiltak 23.
- å kartlegge etter- og videreutdanningstilbudet om vold og seksuelle overgrep og ev.
bedre det faglige tilbudet, jf. tiltak 36 c)
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til å utarbeide en kunnskapsstatus om tidlig innsats og foreldrestøttende arbeid, jf.
tiltak 43
0,4 mill. kr. av midlene øremerkes et forprosjekt om omfangsundersøkelse om vold og
seksuelle overgrep mot barn og ungdom, jf. tiltak 42 og Prp. 1 S (2014-2015)

Det tildeles 500 000 kroner til faglig støtte og oppfølging av kommuner som mottar tilskudd
til implementering av Losfunksjoner.
Det tildeles 480 000 kroner til ferdigstillelsen av Levekårsundersøkelsen om barn i
asylsøkerfasen.
Det tildeles 1,125 mill. kroner til et FoU-prosjekt om plassering av barn med etnisk
minoritetsbakgrunn (urfolk, nasjonale minoriteter og innvandrerbakgrunn) i fosterhjem i slekt
eller nære nettverk.
Det tildeles 190 000 kroner til kjøp av statistikk og rapportering knyttet til kommunalt
barnevern.
Det tildeles 4 mill kroner til veiledet førsteår i barneverninstitusjonene.
Bufdir gis fullmakt til å fordele midler til fylkesmennenes iverksettelse av opplæringsprogram
for relevante faggrupper om å samtale med barn om vold og seksuelle overgrep, jf. Tiltak 38
og 39 i tiltaksplanen En god barndom varer livet ut. Det tildeles 3,151 mill. kr. til formålet.
Bufdir bes om å sende embetene et brev med krav til rapportering på bruken av midlene.
Det tildeles 4,545 mill. kr. til å styrke utredningskompetansen og vurderingene av
bekymringsmeldinger. Oppdraget inkluderer kurs for ansatte i kommunebarnevernet. Tiltaket
skal gjennomføres i samarbeid med blant annet fylkesmennene, jf. resultatområde 45.5b i
embetsoppdrag til Fylkesmannen. Bufdir bes om å orientere embetene om hvilke
rapporteringskrav som skal settes til oppdraget.
Følgende tildelinger videreføres i 2015:
0,5 mill. kroner til drift av barnevern.no
0,2 mill. kroner til tilpasset informasjon til minoriteter og innvandrergrupper
1 mill. kroner til et tverretatlig team for unge lovbrytere i Bergen
9,3 mill. kroner til barnevernbarns skolegang
0,1 mill. kroner til fagsamling med fylkesmannsembetene
4 mill. kroner til opplæringsprogram i barn og unges psykiske helse. Dette er en økning på 3,5
mill. kroner for å iverksette og videreføre opplæringsprogrammet som ble utviklet i 2014.
Det tildeles til sammen 38,131 mill. kroner på posten.
Post 61 Utvikling i kommunene
Det tildeles 1,5 mill. kroner til et forsøksprosjekt mellom barnevernet og akuttjenesten i
Kristiansand kommune og 8,4 mill. kroner til Alarmtelefonen for barn.
Det tildeles inntil 160 000 kroner til Landskonferansen politi- barnevernvakter 2015. På
bakgrunn av tidligere praksis, regnes det med at arrangørene også vil søke midler fra Justisog beredskapsdepartementet.
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Det tildeles 3,615 mill. kroner til stimuleringsmidler til foreldreveiledning og andre
foreldrestøttende tiltak i kommunene. Samtidig bes direktoratet gjøre informasjon om
foreldreveiledning og foreldreveiledningskurs mer tilgjengelig via nettbaserte tjenester. Ved
digitalisering av tjenesten bør det legges vekt på god kvalitetssikring av tilbudet. Ordningen
skal utvides til å omfatte både støtte til drift og utvikling av nødvendig kompetanse.
I Innst. 14 S (2014-2015) fra familie- og kulturkomiteen, under kap. 854, post 61, økes
bevilgningen til foreldrekurs med 2,5 mill. kr. i 2015 utover regjeringens budsjettforslag.
Midlene er imidlertid bevilget på kap. 858, post 01. Departementet legger til grunn at
direktoratet disponerer totalt 6 mill. kr. til foreldreveiledning og andre foreldrestøttende tiltak
i kommunene i 2015. Midlene på kap. 858, post 01, vil bli foreslått flyttet til riktig
budsjettpost i revidert nasjonalbudsjett 2015.
Departementet vil komme tilbake til direktoratet vedrørende videre oppfølging av
Modellkommuneforsøket.
Det tildeles 10,650 mill. kr. til tilskuddsordning for implementering av losfunksjoner.
Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke den kommunale oppfølgingen av ungdom som har
særlig risiko for å avbryte videregående opplæring.
Det tildeles 250 000 kroner som skal tildeles til kommunen som kåres til Årets barne- og
ungdomskommune 2015.
Det tildeles til sammen 24,575 mill. kroner på posten.
Post 65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige
asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning
Tildelingen på posten er 1 205,2 mill. kroner og skal dekke statsrefusjon for kommunale
utgifter til barnevernstiltak. Dersom utgiftene til bo- og omsorgstiltak med stønad og
oppfølging er høyere enn den kommunale egendelen, skal 80 prosent av utgiftene bli
refundert av staten. Bufetat har ansvaret for å administrere refusjonsordningen.
Post 71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21
3,4 mill. kroner av posten er flyttet til kap. 854, post 72, i forbindelse med driftstilskudd til
RBUP Øst/Sør.
Bevilgningen på posten går hovedsakelig til to tilskuddsordninger som Bufdir forvalter:
Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet 13,63 mill. kroner og tilskudd til
utviklings- og samhandlingsprosjekt i barne- og ungdomsvernet 11,1 mill. kroner.
I Innst. 14 S (2014-2015) fra familie- og kulturkomiteen, fremgår det at bevilgningen til
Forandringsfabrikken økes med 2 mill. kr. i 2015, utover regjeringens budsjettforslag. Disse
midlene er plassert på tilskuddsordningen tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekt i
barne- og ungdomsvernet.
Det tildeles 6,4 mill. kr. til Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning, 2,8 mill. kr. til
Barnevern i et minoritetsperspektiv og 3 mill. kr til Nattergalen. Tiltaket er flyttet fra kap.
854, post 50.
Det tildeles 1 mill. kroner til forsøk med barnevern og psykisk helsevern i Levanger.
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Det tildeles også 0,2 mill. kroner til prosjektsamarbeidet i Barentsregionen og program for
utsatte barn og unge i Barentsregionen (CYAR).
Bufdir skal ha et forsvarlig og effektivt tilsyn med de tre godkjente adopsjonsorganisasjonene.
Departementet har satt av 2,066 mill kr. driftsstøtte til adopsjonsorganisasjonene, og i tillegg
155 000 kr i samlet støtte til disse til informasjons- og etterarbeid. Bufdir skal forvalte
ordningen.
Det tildeles til sammen 40,351 mill. kr. på posten.
Post 72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet
Posten er økt med 3,4 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av kap. 854, post 71, i
forbindelse med driftstilskudd til RBUP Øst/Sør
Mesteparten av posten dekker tilskudd til Atferdssenteret og tilskudd til de tre regionale
kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU-Nord, RKBU-Vest, RKBU i Midt- Norge).
Atferdssenteret, RBUP Øst/Sør og RKBUene tildeles til sammen 64,855 mill. kroner.
Det tildeles også 2 mill. kroner til oppretting av en masterutdanning i barnevernledelse,
inkludert en modul rettet mot ledelse i barneverninstitusjoner på masternivå, jf. tillegg 1 til
tildelingsbrev 2014.
Det tildeles til sammen 66,855 mill. kroner på posten.
Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60
Posten omfatter i hovedsak lønnsutgifter til ansatte i barneverninstitusjoner. Andre vesentlige
utgifter er leie og drift av barneverninstitusjoner, utgifter til opplæring samt kjøp av varer og
tjenester. Posten dekker også drift av andre statlige barneverntiltak, der rekruttering og
oppfølging av fosterhjem er det viktigste.
Posten er økt med 150 mill. kroner som følge av økt aktivitetsnivå i det statlige barnevernet.
Aktivitetsveksten er ventet i private kjøp, midlene er derfor ventet brukt under post 22.
Posten er også økt med 4,5 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 571, post 60,
under budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette som følge av endring
i adopsjonsloven. Posten økes også med 0,85 mill. kr, knyttet til lønn til fast ansatte, mot en
tilsvarende reduksjon fra kap 855, post 21. Videre økes posten med 56,1 mill. kroner i
forbindelse med at kap. 858, post 22, blir avviklet fra og med 2015.
I Innst. 14 S (2014-2015) fra familie- og kulturkomiteen, under kap. 855, post 01, økes
bevilgningen til rekruttering av fosterhjem med 5 mill. kr. utover regjeringens budsjettforslag.
Departementet legger til grunn at direktoratet øker sin innsats med å rekruttere fosterhjem i
2015 med 5 mill. kr. Midlene er imidlertid bevilget på kap. 858, post 01, og vil bli foreslått
flyttet til kap 855, post 01 i revidert nasjonalbudsjett 2015.
Det tildeles 4 335,5 mill. kroner på posten.
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Post 21 Spesielle driftsutgifter
Posten dekker utgifter til forskning og utviklingstiltak for å styrke kvaliteten i barnevernets
arbeid.
Posten reduseres med 0,85 mill. kroner knyttet til lønn til fast ansatte, mot en tilsvarende
økning på kap 855, post 01.
Det tildeles 22,2 mill. kroner på posten.
Post 22 Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 01
Posten dekker kjøp av private barneverntiltak, og sees i sammenheng med 01 posten.
Det tildeles 1 770,6 mill. kroner på posten.
Det fremgår av Innst. 14 S (2014-2015) at bevilgningen til kjøp av plasser fra de ideelle
sentrene for foreldre og barn; Aglo barne- og familiesenter (Stjørdal), Vilde-senter (Horten),
Solstrand-senter (Haugesund), Sebbelow-senter (Oslo) og Nanna Marie-senter (Oslo) skal
økes med 35 mill. kroner utover regjeringens budsjettforslag knyttet til sentre for foreldre og
barn generelt. Departementet vil komme tilbake til direktoratet i tillegg til tildelingsbrev med
tildeling av Bufdirs andel av disse midlene. Midlene er bevilget på kap. 858, post 01, og vil
bli foreslått flyttet til kap 855, post 22 Kjøp av private barneverntjenester, og til kap. 572,
post 60 Særskilt tilskudd til Oslo i revidert nasjonalbudsjett 2015.
Post 60 Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 01
Posten dekker overføringer kommunene for refusjoner av utgifter som overstiger satsen for
kommunale egenandeler til forsterkning av fosterhjem og nærmiljøbaserte tiltak.
Det tildeles 198,4 mill. kroner på posten.
Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere
Post 01 Driftsutgifter
Posten dekker utgifter til drift av omsorgssentrene for barn og til kjøp av plasser i private
tiltak. Posten dekker også utgifter til arbeidet med bosetting av enslige mindreårige asylsøkere
under 15 år.
Det tildeles 201,7 mill. kroner på posten. Bevilgningen for 2015 skal dekke drift av 89
plasser.
Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak
Post 21 Spesielle driftsutgifter
I forbindelse med forvaltningen av tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større
bysamfunn skal Bufdir avholde kontaktmøter og nettverkskonferanser med byene ved behov.
Det settes av 150 000kroner til dette.
Det tildeles 50 000 kroner til juryarbeid mv. til prisen Årets barne- og ungdomskommune
2014.
Post 60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres
Bufdir har ansvar for å forvalte tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større
bysamfunn. Ordningen er på 28,175 mill. kroner.
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Post 61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Bufdir har ansvar for å forvalte Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, som reguleres
av rundskriv 01/15 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om
støtte for 2015 (kap. 857 post 61). Posten omfatter også øremerkede tilskudd til Kirkens
Bymisjon (FRI), Blå Kors (Barnas stasjon) og Røde Kors (ferie for alle). Søknader fra disse
organisasjonene behandles av Bufdir. Den totale tildelingen på posten er 136, 934 mill.
kroner.
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. Det er i 2015 satt av driftstilskudd etter søknad på 11 mill. kroner til dette
formålet.
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 ble fra 2010 tilskuddsforvalter for nasjonal grunnstøtte, etableringstilskudd og
uttrappingstilskudd. Midlene skal fordeles av Fordelingsutvalget i samsvar med Forskrift om
tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 med endringer
av 15. september 2009 og endringer av 1. desember og i tråd med Instruks for
Fordelingsutvalget av 11. juni 2010. Det er i 2015 satt av 103,63 mill. kr. til dette formålet.
Post 71 Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 21
Bufdir forvalter 1,440 mill. kr. av posten. Bufdir skal ha ansvar for prosjekttilskudd til
Ungdom mot vold, Røde kors – kontakttelefonen (”Kors på halsen”) og Barnevaktens
tiltaksplan. Tilskudd skal vurderes på bakgrunn av søknad fra de nevnte tilskuddsmottakere.
Post 72 Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn
Bufdir får ansvar for å forvalte den nye tilskuddsordningen til tiltak for voldsutsatte barn.
Ordningen er rettet mot stiftelser, frivillige organisasjoner og andre aktører som ønsker å tilby
tiltak for barn utsatt for vold. Det er satt av 11,5 mill. kroner til dette formålet.
Post 79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid mv., kan overføres
Bufdir har ansvar for å tildele internasjonalt driftstilskudd, etter søknad fra Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Unge funksjonshemmede og Ungdom & Fritid.
Det er i 2015 satt av 3,915 mill. kroner til dette formålet.
Bufdir ble fra og med 2010 tilskuddsforvalter for internasjonal grunnstøtte. Midlene fordeles
av Fordelingsutvalget i samsvar med Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 med endringer av 15. september 2009 og i
tråd med Instruks for Fordelingsutvalget av 11. juni 2010. Det er i 2015 satt av 3,2 mill.
kroner til dette formålet.
Bufdirs ansvar for utbetaling av norsk medlemskontingent til European Youth Information
and Counselling Agency (ERYICA), videreføres. I denne sammenheng videreføres også
ansvaret for å behandle søknader fra det norske medlemmet i ERYICA om tilskudd til
deltakelse på statuttfestede møter. Bufdir skal forvalte 200 000 kroner til disse formålene.
Midlene kan også benyttes til andre informasjonstiltak på det internasjonale barne- og
ungdomsområdet.
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Kap. 858 Barne-, ungdoms- familiedirektoratet
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855, post 01
1 mill. kr. er flyttet til posten, fra kap. 854, post 21, i forbindelse med Samarbeidsorganet
mellom universitets- og høgskolesektoren og barnevernet og gjennomføring av
Samarbeidskonferansen.
0,5 mill. kroner er flyttet til posten, fra kap. 800, post 21. Midlene skal benyttes til
oppbygging av kompetansen i Bufdir om diskrimineringsgrunnlaget etnisk opprinnelse og
livssyn.
Det tildeles 0,5 mill. kroner til å administrere ny tilskuddsordning til tiltak for voldsutsatte
barn.
I Innst. 14 S (2014-2015) fra familie- og kulturkomiteen økes bevilgningen med 45 mill. kr.
utover regjeringens budsjettforslag. Midlene skal gå til rekruttering av fosterhjem,
samlivstiltak, foreldrestøttende tiltak og kjøp av plasser fra fem ideelle sentre for foreldre og
barn. Hele beløpet er vedtatt bevilget på kap. 858, post 01. Departementet vil i revidert
nasjonalbudsjett 2015 fremme forslag om å flytte midlene til riktig budsjettpost. Det vises til
omtale av disse tiltakene under kap. 841, post 70, kap. 854, post 61 og kap. 855, post 01 og
22. Det fremgår av omtalen under kap 855, post 22, at departementet vil komme tilbake i
tillegg til tildelingsbrev med tildelingen av 35 mill kr, som skal gå til kjøp av plasser fra
ideelle sentre for foreldre og barn.
Det tildeles til sammen 252,2 mill. kr. på posten.
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Det tildeles til sammen 13,2 mill. kr. på posten. Posten er økt med 0,5 mill. kroner for å dekke
vedlikehold og utvikling av saksbehandlingssystemet SEP-SKIL
Post 22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser
Posten avvikles fra og med 2015
Kap. 859 EUs ungdomsprogram
Post 01 Driftsutgifter, kan overføres
Bufdir er nasjonalt kontor for EUs ungdomsprogram Erasmus+. Posten dekker lønn og
utgifter til varer og tjenester til forvaltningen av den desentraliserte delen av
programbudsjettet. Tildelingen må ses i sammenheng med kapittel 3859 EUs
ungdomsprogram som omfatter Europakommisjonens bidrag til drift av det nasjonale kontoret
og Eurodesk.
Nettokostnadene på posten, etter fradrag for inntektene under kapittel 3859, er Norges
nasjonale andel av driften av det nasjonale kontoret for EUs ungdomsprogram. Bufdir skal
utarbeide en arbeidsplan og et driftsbudsjett for det nasjonale kontoret, som godkjennes av
BLD. Arbeids-planen sendes Europakommisjonen etter at departementet har godkjent den.
Det forutsettes at arbeidet med EUs ungdomsprogram ses i sammenheng med utviklingen av
den nasjonale barne- og ungdomspolitikken.
Det er bevilget 8,030 mill. kroner på posten.
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Inntekter:
Kap. 3842 Familievern
Post 01 Diverse inntekter
De budsjetterte inntektene på posten gjelder ulike prosjekter og tiltak. Det tildeles 658 000.
kroner på posten.
Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post 01 Diverse inntekter
Hoveddelen av inntektene er et resultat av at kommunene skal dekke ekstrautgifter som
gjelder den enkelte beboer ved plassering i statlige tiltak, når utgiftene ikke er knyttet til tiltak
som er en del av institusjonstilbudet. I tillegg blir tilfeldige inntekter regnskapsført på posten.
Det tildeles 14,3 mill. kroner på posten.
Post 02 Barnetrygd
På posten er det budsjettert med barnetrygd for barn under omsorg av barnevernet. Utgifter
motsvarende refusjonene regnskapsføres på kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet.
Det tildeles 4 mill. kroner på posten.
Post 60 Kommunale egenandeler
På posten er det budsjettert med kommunale egenandeler i forbindelse med opphold i
barneverninstitusjoner, fosterhjem eller ved tiltak i hjemmet.
Stortinget har i forbindelse med behandlingen av Prop. 106 L (2012-2013) vedtatt en gradvis
økning av kommunenes egenbetaling ved bruk av institusjonsplasser. I 2015 økes
kommunenes egenandel fra inntil 50 304 kroner per barn per måned til inntil 65 000 kroner,
for opphold i institusjon og senter for foreldre og barn. For andre tiltak blir egenandelen
prisjustert fra inntil 29 483 kroner per barn per måned til inntil 30 600 kroner.
Bevilgningen økes med 160 mill. kroner som følge av endringen i kommunenes egenandeler.
Det tildeles 1 278,5 mill. kroner på posten.
Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Post 01 Diverse inntekter
Inntektene knytter seg til ulike prosjekter, som egenandeler i forbindelse med deltakelse i Hva
med oss? og inntekter i forbindelse med andre samlivstiltak.
Det tildeles 433 000 kroner på posten.
Kap. 3859 EUs ungdomsprogram
Post 01 Tilskudd fra Europakommisjonen
Posten omfatter tilskudd fra Europakommisjonen til drift av det nasjonale kontoret for
gjennomføring av tiltak innenfor det ungdomspolitiske samarbeidet i programmet Erasmus +.
Bufdir skal utarbeide en arbeidsplan for det nasjonale kontoret som skal godkjennes av
departementet og Europakommisjonen. Det tildeles 2,3 mill. kroner på posten.
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4.2. Fullmakter
I vedlegg 8.1 omtales:
A: budsjettfullmakter som må delegeres for hvert budsjettår.
B: fullmakter som er delegert FIN, og som Bufdir må søke BLD om samtykke til å
benytte seg av i hvert enkelt tilfelle.
C: administrative fullmakter som er delegert til Bufdir.

5. Administrative forhold
5.1. Regjeringens fellesføringer
Tidstyver
I 2015 skal Bufdir prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. Bufdir skal også
vurdere – og eventuelt ta initiativ til – tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det
offentlige på tvers av flere statlige virksomheter.
Innen 01.06.2015 skal Bufdir melde inn på Difis rapporteringsløsning (http://tidstyv.difi.no/)
eller på annen egnet måte, om brukerrettede ”tidstyver” i egen virksomhet. Virksomhetene
skal så i dialog med sitt eierdepartement velge ut brukerrettede ”tidstyver” de selv kan gjøre
noe med og igangsette tiltak for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal det
rapporteres på en felles mal om arbeidet med å avvikle brukerrettede ”tidstyver” i egen
virksomhet, og hvordan det skal arbeides videre med disse.
Innføring av nøytral merverdiavgift
Fra 1. januar 2015 blir det innført nøytral merverdiavgift for ordinære, statlige
forvaltningsorgan. Ordningen innebærer at betalt merverdiavgift som en hovedregel ikke
lenger skal føres som en driftsutgift på virksomhetens egne budsjettkapitler, men i stedet
belastes sentralt på kapittel 1633 Nettoordning, statlig merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter,
jf. Finansdepartementets rundskriv R-116. Dette innebærer at bevilgningen til tjenester som er
pålagt merverdiavgift er redusert tilsvarende et anslag av utgifter til merverdiavgift i 2015,
slik at det er nettobeløp som er tildelt prosjekter som er mva-pliktige. Det er imidlertid
krevende å vite nøyaktig hvor mye mva som vil påløpe i de enkelte prosjektene.
Departementet legger derfor opp til en dialog med Bufdir gjennom året vedrørende
erfaringene med implementering av mva-reformen.
Bufetat er i utgangspunktet unntatt fra nøytral merverdiavgift ordningen. Bufdir tildeles
imidlertid midler fra poster som er omfattet av ordningen. Dette gjelder følgende kapitler og
poster:
- 821/21Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
- 840/21 Krisetiltak
- 841/22 Samliv og konfliktløsing
- 846/21Forsknings og utredningsvirksomhet
- 847/21Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
- 854/21Tiltak i barne- og ungdomsvernet
- 857/21Barne- og ungdomstiltak
BLD bekrefter at Bufdir som følge av Finansdepartementets rundskriv 101 om statens
kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet (fotnote nederst på side 3) kan postere betalt
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mva på kap. 1633 Nettoordning, statlig merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter, for utgifter for
de kapitler og poster omfattet av mva-reformen som belastningsfullmakt.
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform
Regjeringen forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører årlige tiltak for å øke
produktiviteten. For å gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for
prioriteringer innføres det en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform fra 2015. Dette
innebærer at 01 og 20-poster er redusert tilsvarende 0,6 pst. av bevilgningen.

5.2. Sikkerhet og beredskap
Det vises til departementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring fastsatt 30. juni
2014.
Virksomhetene under BLD skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser
(ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre
årlige kriseøvelser.
Departementet ber om at det rapporteres på følgende i årsrapporten for budsjettåret 2015:
1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2014 eller 2015?
•
•
•
•

Hvilken metode er benyttet i analysen?
Er det oppstilt forebyggende tiltak og skadebegrensende tiltak?
Er det vurdert aksept av risiko?
Er det vurdert hvilke av etatens oppgaver innen utvikling og drift som bidrar til
forebyggende samfunnssikkerhet?

2. Er det gjennomført og evaluert kriseøvelser i 2015?
3. Dersom Bufdir har oppdatererte krise- og beredskapsplaner i 2015, ber departementet
om at disse legges ved årsrapporten.
Dersom noen av disse tiltakene ikke er gjennomført, må dette begrunnes og det må
presenteres en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres.

5.3. Informasjonssikkerhet
Bufdir skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med den nasjonale strategien
for informasjonssikkerhet samt tilhørende handlingsplan.
Departementet ber om at det i årsrapporten for 2015 rapporteres på hvorvidt et styringssystem
for informasjonssikkerhet er innført. Dersom dette ikke er på plass, må Bufdir begrunne dette,
samt presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres.

5.4. 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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Riksrevisjonen har gjennomført en revisjon av arbeidet rettet mot barnefattigdom i
kommunene. Riksrevisjonen fant i sin undersøkelse at det er flere barn som vokser opp i
familier med lav inntekt. Undersøkelsen viser videre at mange kommuner gjør for lite for at
fattige barn skal kunne delta sosialt og at den statlige innsatsen for å redusere konsekvenser av
fattigdom blant barn og unge ikke er godt nok koordinert. Undersøkelsen viser også at
behovene til barna ikke blir godt nok kartlagt når foreldrene søker sosialhjelp. Riksrevisjonen
har gitt merknader til videre oppfølging av revisjonen til BLD på bakgrunn av revisjonen.
Rapporten fra Riksrevisjonen er behandlet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og
det er avgitt innstilling for behandling i Stortinget, jamfør Innst. 32 S (2014–2015).
På bakgrunn av oppfølgingen av Riksrevisjonens rapport fikk Bufdir i 2014 oppdrag:
- å bistå kommunene med utvikling av indikatorer,
- vurdere hvordan tilskuddsordningen skal evalueres og tidspunkt for dette ,
- sørge for at det etableres arenaer for erfaringsutveksling mellom kommunene og frivillige
organisasjoner som mottar tilskuddsmidler,
- vurdere behov for å utarbeide evalueringsverktøy for kommunenes virksomhet,
- arbeide for et bedre samarbeid knyttet til utsatte barn og unge mellom direktoratene.
Merknader fra riksrevisjonen skal følges opp i egne fagmøter og rapporteringer, samt i
årsrapporten.

6. Rapportering og resultatoppfølging
6.1. Virksomhets- og regnskapsrapportering
Departementet vil innhente opplysninger om regnskapsutviklingen i løpet av året og komme
tilbake med nærmere angivelse av tidsfrister for denne rapporteringen. Det skal rapporteres på
en slik måte at både forbruk per dato og planlagt forbruk for resten av året framkommer på en
detaljert, ryddig og oversiktlig måte. Om nødvendig må Bufdir på departementets forespørsel
kunne gi rask dokumentasjon på regnskaps- og resultatutviklingen.
Årsrapport og regnskap for budsjettåret 2014 skal sendes departementet både på papir og
elektronisk innen 1. mars 2015. Det er viktig at årsakene til vesentlige avvik fra målene blir
forklart på en utfyllende måte. Rapporteringen vil danne grunnlag for utarbeidelsen av
resultatrapporteringen i Prop. 1 S. For øvrig vises til Instruks for økonomi- og
virksomhetsstyringen i Bufdir, revidert per 30. juni 2014 og nye krav til årsrapport og
årsregnskap i Bestemmelsene.

6.2. Bufdir skal avgi følgende rapportering
Tema

Oppdrag

Rapportering

Risikovurderinger

Redegjøre for de årlige risikovurderinger knyttet
til måloppnåelse.

Årsrapport

Personalforvaltning

Redegjøre kort for oppfølging av IA-avtalen.

Årsrapport
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Aktivitets- og
redegjørelsesplikter
Sosiale hensyn i
offentlige anskaffelser
Miljøkrav i anskaffelser

Oppfølging av likestillingsloven,
diskrimineringsloven om seksuell orientering,
diskrimineringsloven om etnisitet og
diskriminerings- og tilgjengelighets-loven.
Veileder fra FAD (nå KMD) skal følges.
Oppgi hvorvidt det er stilt krav
i de anskaffelser som er gjennomført.
Kort orientering om status
for bruk av miljøkrav og innføring og
oppfølging av miljøledelse.

Årsrapport

Årsrapport
Årsrapport

Sikkerhet og beredskap

Se punkt 5.2.

Årsrapport

Informasjonssikkerhet

Se punkt 5.3.

Årsrapport

Varslingsrutiner

Bufdir skal ha egne varslingsrutiner.

Årsrapport

7. Evalueringer
Bufdir bør ha en plan for evalueringer i 2015 og på lengre sikt. Virksomheten kan orientere
om planen i et etatsstyringsmøte.
Direktoratet skal gjennomføre en evaluering av adopsjonsforberedende kurs. Evalueringen
bør omfatte temaene, omfanget og formen for kurs. Evalueringen skal foreligge innen
utgangen av 2015.
Som grunnlag for en plan for langsiktig fagutviklingsprogram for hjelpetiltak, skal
erfaringene fra kommunale hjelpetiltak systematiseres. Det skal også gjøres en analyse av
kommunenes forutsetninger for å ivareta kunnskapsbaserte hjelpetiltak, jf. oppdrag O 4.5.

8. Vedlegg
8.1. Fullmakter

De overordnede prinsippene for etatsstyring framgår av ”Instruks om økonomi- og
virksomhetsstyringen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet”, ”Retningslinjer
for styringsdialog med underliggende virksomheter på Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementets område”, og ”Instruks for økonomi- og virksomhetsstyringen i
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
A. Budsjettfullmakter som må delegeres hvert år, og som med dette delegeres
- Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (post 01) jf.
Bevilgningsreglementet § 3.
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Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gis fullmakt til å forvalte denne bestemmelsen i tråd
med dagens regler.
- Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret
Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 gis departementene fullmakt til å
samtykke i at det inngås leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret på
følgende vilkår:
- Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde den ordinære driften av
virksomheten.
- Utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor et uendret
bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden.
- For alle avtaler utover ett år, må behovet for oppsigelsesklausuler nøye vurderes.
Hensynet til den framtidige handlefriheten skal veie tungt ved vurderingen.
Bufdir gis på ovennevnte betingelser fullmakt for 2015 til å inngå leieavtaler og avtaler om
kjøp av tjenester utover budsjettåret.
B. Budsjettfullmakter som er delegert Finansdepartementet og som Bufdir må søke
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om samtykke til å benytte seg av
i hvert enkelt tilfelle
- Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste, jf. Bevilgningsreglementet §
5.3.
- Overskridelse mot innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår, jf.
Bevilgningsreglementet § 11.
- Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf.
Bevilgningsreglementet § 11.
- Omdisponere fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger, jf.
Bevilgningsreglementet § 11
C. Administrative fullmakter
Med utgangspunkt i den bemanning som er rapportert i budsjettproposisjonen for 2015 er
departementet av den oppfatning at bemanningen i grove trekk kan opprettholdes i samme
omfang som tidligere innenfor den vedtatte bevilgning.

8.2. Rapporteringsskjema
Det er vedlagt et rapporteringsskjema knyttet til virksomhetens resultater for alle sentrale
tjenesteområder og som skal benyttes ved rapportering til BLD.
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8.3. Styringskalender
Rapportering
Årsrapport og regnskap for 2014
Tertialrapport 1. tertial:
Virksomhets- og regnskapsrapport
Tertialrapport 2. tertial:
Virksomhets- og regnskapsrapport
Årsrapport og regnskap for 2015
Styringsmøter
Møte
1. etatsstyringsmøte
2. etatsstyringsmøte
3. etatsstyringsmøte

Frist til BLD
01.03.2015
01.06.2015
01.10.2015
01.03.2016

Dato
24. mars 2015, kl. 12:00-14:00
23. juni 2015, kl. 12:00-14:00
28. oktober 2015, kl. 12:00-14:00

Hovedtema
Årsrapporten
Rapport for 1. tertial
Rapport for 2. tertial

Departementet vil i tillegg avholde jevnlige oppfølgingsmøter med Bufdir. Disse møtene er en
del av den formelle styringsdialogen og det skal føres referat.

8.4. Andre frister
Rapportering
RNB
Resultatrapport til Prop. 1 S
Fullstendig tekstutkast til Prop. 1 S
Rammefordeling
Rapportering på ”Tidstyver”, jf. kap. 5.1.
Nysaldering
Konsekvensjustering/satsingsforslag 2017

Frist
Medio febuar 2015
Medio mars 2015
Medio mai 2015
Medio mai 2015
1.juni 2015
Medio september 2015
Primo november 2015
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