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Side 2 
 

1. Pilotprosjekt for digitalt ledsagerbevis 

Bufdir har fått i oppdrag å utarbeide en prosjektplan og følge opp prosjektet i 2020, jf. omtale i 

tildelingsbrevet for 2020. Bufdir skal sammen med utvalgte kommuner utvikle en pilotløsning 

for digitalt ledsagerbevis.  

 

Bufdir bevilges 5 mill. kroner på kap. 315, post 21, til arbeidet med pilotprosjektet for digitalt 

ledsagerbevis.  

 

Kap/post Tildeling før tillegget Endring i tillegg nr. 4 Gjeldende tildeling på 

posten etter tillegg nr. 4 

 315/21 0 +5 000 000 5 000 000 

 

2. Redusert bevilgning til utredning om opptak av samtaler i barnevernssa-
ker 

Bufdir rapporterte i økonomirapportering per 31. mars 2020 om et lavere behov for midler til 

prosjektet om utredning om opptak av samtaler i barnevernssaker i 2020 (prosjektnummer 

1912108). I tildelingsbrevet for 2020 ble det bevilget 0,75 mill. kroner til prosjektet på kap. 854, 

post 21. Behovet anslås nå å være 0,5 mill. kroner.  

 

Bufdirs bevilgning på kap 854, post 21, reduseres derfor med 0,25 mill. kroner. 

 

Kap/post Tildeling før tillegget Endring i tillegg nr. 4 Gjeldende tildeling på 

posten etter tillegg nr. 4 

 854/21 77 450 000  -250 000  77 200 000  

 

3. Oppdrag om oppfølging av NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland 

Departementet viser til høring av NOU 2019:10 "Åpenhet i grenseland" og Barne-, og ung-

doms- og familiedirektoratets høringssvar datert 7.10.2019. Helse- og omsorgsdepartementet, 

Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet, har besluttet at hvert departe-

ment skal følge opp utredningen innenfor eget ansvarsområde tilpasset egen sektor.  

 

Bufdir bes følge opp utredningen og utvalgets forslag til veileder for barnevernet ved å utar-

beide en kortere og mer presis veileder for barnevernet. Bufdir skal ta utgangspunkt i de vur-

deringene som er gjort av utvalget og innspillene fra høringsinstansene. Direktoratet bes vi-

dere, på egnet vis, formidle informasjonen til sektoren.   

 

Noen problemstillinger vil være felles for sektorene (barnehager, barnevernet, skoler og helse- 

og omsorgstjenesten), blant annet taushetspliktens betydning, institusjonseiers eierrådighet 

og krav til forsvarlig drift. Bufdir bes derfor ha løpende kontakt med Helsedirektoratet og Ut-

danningsdirektoratet under arbeidet for harmonisering av veilederne.   

 

Fristen for arbeidet settes til 01.01.2021  



 

 

Side 3 
 

4. Mandat for Alarmtelefon 116 111 

Alarmtelefonen 116 111 er nylig evaluert og direktoratet er i gang med oppfølgingen av evalu-

eringen. Med utgangspunkt i særskilte behov som følge av covid 19-situasjonen mottok de-

partementet innspill om Alarmtelefonen fra Nettverket for barnevernsvakter og fra Oslo kom-

mune. I dialog med direktoratet har Alarmtelefonen etter dette blitt midlertidig styrket med chat-

funksjonalitet og utvidet åpningstid.  

 

Departementet ønsker på denne bakgrunn direktoratets faglige vurdering og råd om hvordan 

Alarmtelefonens mandat bør være i lys av de erfaringene som er gjort, samt i lys av utviklingen 

av nye kommunikasjonsformer og lignende tilbud fra andre aktører, og samfunnets overord-

nede behov for å legge best mulig til rette for at barn selv kan melde fra om situasjoner som 

krever oppfølging fra tjenestene. Direktoratet bes utrede hvilke konsekvenser eventuelle end-

ringer i mandatet vil ha for Alarmtelefonens finansieringsbehov, finansieringsform og organi-

sering, herunder eventuelle endringer i kompetansebehov. Utredningen bes planlagt og gjen-

nomført i dialog med fagfeltet og brukerne.  

 

Frist: september 2021  
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