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Side 2 
 

1. Overføring av ubrukte midler fra 2019 

Finansdepartementet har nylig godkjent overføring av ubrukte midler fra 2019 til 2020. På 

denne bakgrunn, samt justering av departementets interne budsjetter, tildeles Barne-, ung-

doms- og familiedirektoratet følgende midler: 

 

Kap/post Tildeling før tillegget Overføringer fra 2019 Gjeldende tildeling på 

post etter tillegg nr. 2 

842/01 353 905 000 9 266 000 363 171 000 

842/21 26 302 000 1 351 000 27 653 000 

846/60 42 890 000 1 160 000 44 050 000 

847/01 8 597 000 126 000 8 723 000 

854/21 68 860 000 390 000 77 450 000 

854/45 20 116 000 5 768 000 25 884 000 

854/72 121 168 000 4 000 000 125 168 000 

855/01 3 942 140 000 4 958 000 3 947 098 000 

855/21 24 768 000 6 190 000 30 958 000 

858/01 590 813 000 1 157 000 591 970 000 

858/21 19 723 000 778 000 20 501 000 

 

0,39 mill. kroner overføres fra 2019 på kap. 854 post 21 for bruk til prosjektet om barns mulig-

heter til å klage på barneverntjenester (prosjektnummer 1912126). 

 

Det legges ellers ingen føringer på bruken av de overførte midlene, utover at de skal benyttes 

i tråd med postens formål. 

 

 

2. Samvær etter omsorgsovertakelse 

Bufdir bes, på bakgrunn av EMD-klagesaker og -dommer vedrørende barnevern, igangsette 

følgende på området samvær etter omsorgsovertakelse: 

 

a) Lyse ut et forskningsprosjekt om samvær etter omsorgsovertakelse. Prosjektet skal gi økt 

kunnskap om omfang av samvær etter omsorgsovertakelser, og virkning av kontakt og 

samvær for barnet og foreldrene. Mandat for forskningsprosjekt skal forelegges departe-

mentet.  

 

Frist for utlysning: sommer 2020.  

Frist for endelig levering: innen utløpet av 2022. 

 

b) Utarbeide en faglig retningslinje for fastsettelse av samvær etter omsorgsovertakelse. Ret-

ningslinjen skal angi nødvendige juridiske og barnevernfaglige vurderinger. Utkast til fag-

lige anbefalinger skal forelegges departementet.  

 

Frist for utkast til faglige anbefalinger: juni 2021 



 

 

Side 3 
 

 

Bufdir tildeles 1,2 mill. kroner på kap. 854, post 21, til oppdragene. 

 

Kap/post Tildeling før tillegget Endring i tillegg nr. 2 Gjeldende tildeling på 

posten etter tillegg nr. 2 

 854/21 68 860 000   1 200 000  74 450 000  

 

 

3. Digital plattform for opplæring, veiledning og oppfølging av foster-
familier 

Bufdir bes utvikle en digital plattform for opplæring, veiledning og oppfølging av fosterfamilier. 

Den digitale plattformen skal inneholde moduler som skal gi kunnskap om hvordan veiledning 

og oppfølging kan tilpasses og differensieres fosterhjem med ulike behov for støtte.  

 

Bufdir tildeles 2,5 mill. kroner på kap. 854, post 21, til utvikling av plattformen. Bufdir bes, i 

samsvar med tidligere oppdrag, foreslå fremdrift for arbeidet innen 2. april. 

 

Kap/post Tildeling før tillegget Endring i tillegg nr. 2 Gjeldende tildeling på 

posten etter tillegg nr. 2 

 854/21 68 860 000   2 500 000  77 450 000  

 

 

4. Øremerking av midler til implementeringsstøtte 

Det vises til brev av 19. desember, sendt gjennom virksomhetsstyringskanalen, hvor departe-

mentet godkjente endringer i Regelverket for nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og 

unge, rundskriv 01/2020. Endringene i regelverket tillater at tilskuddsordningens midler kan 

bevilges til implementeringsstøtte. Dette er en oppfølging av Stortingets Innst. 14 S (2019-

2020) til Barne- og familiedepartementets budsjettforslag for 2020.  

 

Inntil 5 mill. kroner på kap. 846, post 61, øremerkes til dette formålet.  

 

 

5. Videreføring av kartlegging ved Telemark barne- og familiesenter 
(CARE) 

Bufetat region sør har fra 2017 deltatt i et forskningsprosjekt (CARE), som prøver ut og evalu-

erer en modell for rutinemessig kartlegging av barns helse- og omsorgsbehov ved plasseringer 

utenfor hjemmet etter barnevernloven (akutt eller planlagt). En viktig målsetting med kartleg-

gingen er å unngå uønskede flyttinger og brudd i fosterhjem. Midlene skal gå til videreføring 

av kartleggingen som gjennomføres ved Telemark barne- og familiesenter i Bufetat region sør, 

av barn i aldersgruppen 0-6 år. Midlene skal bidra til å opprettholde drift ut 2020.  

 



 

 

Side 4 
 

Bufdir tildeles 2 mill. kroner på kap. 854, post 21, til prosjektet CARE. 

  

Kap/post Tildeling før tillegget Endring i tillegg nr. 2 Gjeldende tildeling på 

posten etter tillegg nr. 2 

 854/21 68 860 000  2 000 000  77 450 000  

 

6. Chattetjeneste tilknyttet Alarmtelefonen i Kristiansand 

BFD ber Bufdir opprette en chattetjeneste for barn og unge knyttet til Alarmtelefonen i Kris-

tiansand, og at tjenesten innen kort tid skal være operativ. Det vises til Bufdirs anbefalinger 

om tjenesten, datert 27. mars 2020, og ber om at chattetjenesten opprettes i tråd med de an-

befalingene som ble gitt.  

 

Bufdir tildeles 2,5 mill. kroner på kap. 854, post 21, til utarbeidelse av en chattetjeneste til-

knyttet Alarmtelefonen i Kristiansand. 

  

Kap/post Tildeling før tillegget Endring i tillegg nr. 2 Gjeldende tildeling på 

posten etter tillegg nr. 2 

 854/21 68 860 000  2 500 000  77 450 000  

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Bolstad Pettersen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Otto Leirbukt 

avdelingsdirektør 
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