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1. Innledning 

Barne- og familiedepartementet (BFD), Kulturdepartementet (KUD), Kunnskapsdepartementet (KD) og 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) gir i dette tildelingsbrevet styringssignaler, tildeler midler og 

delegerer fullmakter til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for 2021. Tildelingsbrevet er 

basert på Prop. 1 S (2020–2021) for Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskaps-

departementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og Stortingets behandling av disse budsjettpro-

posisjonene. I tillegg gjelder krav og føringer gitt i departementets økonomi- og virksomhetsinstruks til 

Bufdir.  

2. Overordnede utfordringer og prioriteringer  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har et særskilt ansvar for sårbare barn og unge. Direktoratet 

skal ha best mulig kunnskapsgrunnlag for planlegging, styring og kvalitetsforbedring i sin virksomhet. 

Bufdir har et sektorovergripende ansvar for oppfølging av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestil-

lingsområdet, og skal være en rollemodell for alle arbeidsgivere og offentlige myndigheter.  

Bufdir, som fagdirektorat, har ansvar for god kunnskaps- og tjenesteutvikling i barne- og familievernet. 

Bufdir skal prioritere innsats for å skape positive endringer for brukerne av tjenestene knyttet til familie 

og oppvekst, og skal på barnevernsområdet fortsette sitt arbeid med videreutvikling av standardiserte 

forløp og digitalisering.  

Koronapandemien har vært utfordrende i 2020, og vil prege Bufdirs virksomhet også i 2021. Departe-

mentene er opptatt av at samfunnskritiske tjenester holdes åpne og tilgjengelige så langt det er forsvarlig. 

Det er behov for god informasjon om tjenestetilbudene, og kommunikasjon og informasjon må derfor 

være målrettet mot ulike grupper.  

Bufdir skal overvåke sektoren og støtte og veilede kommunene i forbindelse med konsekvenser av pan-

demien. Bufdir skal fortsette å lede koordineringsgruppen for barn og unges tjenestetilbud, og skal følge 

godt med på situasjonen for, og tjenestetilbudet til, sårbare barn og unge.  

I forbindelse med pandemien må Bufdir vurdere likestillingskonsekvenser, både på kort og lang sikt. 

Bufdir har en viktig oppgave med å identifisere hvordan pandemien, og regjeringens tiltak, påvirker 

likestilling mellom kvinner og menn, personer med nedsatt funksjonsevne, skeive og minoriteter. 

Digitalisering og digital sikkerhet er stadig viktigere som del av den ordinære virksomheten. Bufdir skal 

arbeide med å følge opp digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, jf. kap. 5.2.  
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3.  Mål- og resultatkrav for 2021 

I dette kapitlet fremgår Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets mål for 2021. Der ikke annet er sagt, 

legges det til grunn at den løpende virksomheten og oppdrag som ikke er avsluttet, videreføres. I tilfeller 

hvor Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer å avslutte eller nedprioritere oppgaver som er en 

del av den løpende virksomheten eller som er gitt som spesielle oppdrag, skal departementene orienteres. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal planlegge ressursene slik at bestillinger fra departemen-

tene i løpet av året kan gjennomføres. Bestillinger gjennom året gis skriftlig i tillegg til tildelingsbrev, 

eller gjennom virksomhetsstyringskanalen.  

Barne- og familiedepartementet har hatt en intern gjennomgang av styringssignaler på familie og opp-

veksts- og barnevernsområdet fra 2014-2020. Tildelingsbrevene er ettårige styringsdokumenter. Sty-

ringssignaler som er faste og varige skal som hovedregel fremgå av Bufdirs virksomhets- og økonomi-

instruks. I tilfeller der styringssignaler er flerårige, men ikke faste, skal disse gjentas årlig i tildelings-

brevet så lenge de gjelder. Styringssignaler fra tidligere tildelingsbrev eller tillegg til tildelingsbrev på 

familie og oppveksts- og barnevernsområdet som ikke gjentas i tildelingsbrevet for 2021 er dermed ikke 

å regne som gjeldende styringssignaler.  

3.1. Familie og oppvekst 

Familiepolitikken skal fremme den enkeltes muligheter for deltakelse på viktige arenaer, både i nærmiljø 

og i samfunnet ellers. Bufdir har ansvar for å koordinere innsatsen på direktoratsnivå når det gjelder 

sårbare barn og unge under Covid-19. Bufdir skal bruke de verktøy og virkemidler direktoratet rår over 

for å skape positive endringer for brukere av tjenester knyttet til familie og oppvekst, og tilstrebe å 

dokumentere effektene av arbeidet. Digitalisering er viktig for utvikling av tjenestene. Det femårige 0-

24 samarbeidet avsluttes i april 2021. Regjeringen skal ta stilling til hvordan samarbeidet skal fortsette, 

når anbefalingene fra direktoratene foreligger. Tilbud om samlivskurs til førstegangsforeldre videreføres 

for å styrke foreldrene i parforholdet og gi dem trygghet i foreldrerollen.  

3.1.1. Familievern 

Mange familier vil oppleve ulike utfordringer og kriser. Med riktig støtte og hjelp, kan disse håndteres 

og konflikter forebygges. Familieverntjenesten skal bidra til trygge familierelasjoner, likestilte foreldre 

og et godt foreldresamarbeid til beste for barna. Gjennom mekling skal konflikter mellom foreldre dem-

pes og forebygges. Familievernets arbeid skal hjelpe hele familien, og barn skal bli hørt og få hjelp når 

de har behov for det. Familier med utfordringer knyttet til vold skal møtes av kompetente terapeuter. 

Målrettet støtte til foreldre i en særlig utfordrende livssituasjon reduserer sjansen for at barn og unge 

blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. For å sikre et helhetlig tilbud til familier med vansker 

skal familieverntjenesten samarbeide med andre relevante tjenester. Bufdir vil bli involvert i oppfølging 

av NOU 2019:20 En styrket familietjeneste, som også vil være sentralt for videreutvikling av tilbudet.  

3.1.1.1. Høring av barn i mekling 

Barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Barns synspunkter er viktige i seg selv, men også for 

kvaliteten i utfallet av meklingene. De skal høres i spørsmål om bosted og samvær. Antallet barn som 

høres i meklingssaker har økt de siste årene, men er fremdeles lavt og mange foreldre velger fortsatt å 

ikke ta med barna når de møter til mekling. Bufdir skal sørge for et likeverdig tilbud i regionene og 
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mellom familievernkontorene, og styrke tilbudet til barn som møter i mekling og tilbudet til barn som 

har vansker i familien.  

Mål: Flere barn skal høres i forbindelse med mekling 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2021 

S 1. Andelen barn som høres i mekling 
R 1. Minimum 30 % av barn over 7 år høres i forbin-

delse med mekling1    

3.1.1.2. Tilbud til foreldre med høyt konfliktnivå 

Tallet på konfliktsaker som blir brakt inn for domstolene er høyt og har vært stabilt de siste årene. Å 

minske konfliktnivået mellom foreldrene og legge til rette for et godt samarbeid om barna er bra for hele 

familien. Tiltak som bidrar til å dempe konflikter og løse dem i tidlig fase er også viktig av hensyn til 

barnets beste. Familievernet skal arbeide for at konflikter løses utenfor domstolen og at flere foreldre 

inngår avtale under mekling. 

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

Styringsparametere  Resultatkrav for 2021 

S 2. Andel avtaleinngåelser i meklingssaker 
R 2. Minimum 35 % avtaler i saker der foreldrene vur-

derer å reise sak for retten. 

 

Oppdrag knyttet til familievern: Frist/rapportering  

O 1. Følge opp tiltak knyttet til familievernet i Meld. St. 15 (2019-2020) Også 

vi når det blir krevet. Veteraner i vår tid.  Årsrapport 

3.1.2. Foreldrestøtte 

Det kan være utfordrende å være førstegangsforeldre. Samlivstiltak og foreldrestøttende arbeid er vik-

tige tiltak for familiene. For å bedre barn og unges oppvekstsvilkår, skal flere foreldre som har utford-

ringer få kvalitetssikret informasjon, støtte og veiledning i omsorg for barn. Bufdir skal fortsette arbeidet 

med koordinering av regjeringens strategi for foreldrestøtte, og spesielt bidra til at familieperspektivet 

ivaretas i alle sektorer. 

 

 

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

res med utgangspunkt i alle barn mellom 7 og 16 år som har foreldre som møter til mekling. 
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Mål: Flere foreldre skal få tilbud om foreldrestøtte 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2021 

S 3. Kvalitet og omfang i bruken av tiltak 

som gir hjelp og støtte til foreldre 

R 3. Økt bruk av foreldrestøttende tiltak i kommunal 

og frivillig regi. 

 

Oppdrag knyttet til foreldrestøtte: Frist/rapportering  

O 2. Stimulere kommuner og frivillige organisasjoner til å øke bruken av 

kunnskapsbaserte foreldrestøttende tiltak, blant annet gjennom tiltak i for-

eldrestøttestrategien.  

Årsrapport 

O 3. Utvikle en digital fagstøtte/temanettside med oversikt over foreldrestøtt-

ende tiltak og foreldreveiledning (jf. tiltak 6 i foreldrestøttestrategien) 
Årsrapport 

O 4. Videreutvikle foreldreveiledning til foreldre som har ungdom, herunder 

gjennomføre et pilotprosjekt om foreldrestøtte til foreldre med tenåringer 

med følgeevaluering.  

Årsrapport 

O 5. Planlegge utvidelse av Familie for første gang. Utvidelse iverksettes et-

ter dialog med departementet.   
Årsrapport 

O 6. Planlegge RCT-studie, ev. annen effektstudie, om Familie for første 

gang i Norge. Oppstart av studien i 2022. 
Årsrapport 

3.1.3. Hjelpetiltak i barnevernet 

Det er et mål at flest mulig barn skal vokse opp sammen med foreldrene sine, og at utsatte barn og 

familier skal få hjelp der de bor. Bufdir skal bidra til at kommunene kommer tidlig inn med gode tiltak 

for å hjelpe barn og familier. Retten til ettervern er fra 1. januar 2021 utvidet fra 23 til 25 år, slik at unge 

skal kunne få hjelpetiltak fra barnevernstjenesten lenger inn i overgangen til voksenlivet. Bufdir har en 

viktig rolle i å styrke kvaliteten på hjelpetiltak og å tydeliggjøre hva slags oppfølging og hjelp barne-

vernstjenestene skal kunne tilby.  

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

Styringsparametere  Resultatkrav for 2021 

S 4. Effekt av FFT, MST og PMTO2 
R 4. Lavere problembelastning for barn etter fullført 

tilbud versus ved oppstart  

S 5. Utbredelse av PMTO R 5. Økt utbredelse av PMTO i kommunene 

 

 

2 Funksjonell familieterapi (FFT), Multisystemisk terapi (MST) og Parent Management Training Oregon 

(PMTO). FFT leveres også av familievernet. 
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Oppdrag knyttet til hjelpetiltak i barnevernet: Frist/rapportering  

O 7. Vurdere hvordan innholdet i og erfaringer fra arbeidet med grunnmodel-

len for hjelpetiltak kan gjøres kjent for kommunene, utover de kommunene 

som deltar i forsøket. Direktoratet skal vurdere etablerte kanaler, tiltak og 

arenaer for å spre og gjøre kjent arbeidet og resultatene i kommune-Norge. 

Årsrapport 

3.1.4. Adopsjon 

Adopsjonsprosesser skal gjøres raskere og enklere både innenlands og utenlands. Relevante tjenester 

skal ha god kunnskap om adopsjonslov og forskrift, og informasjon for den adopterte og adoptivfamili-

ene må være tilgjengelig.  

Styringsparametere Resultatkrav for 2021 

S 6. Saksbehandlingstiden i utrednings- og vedtaksenheten for 

utenlandsadopsjoner gjennom godkjent adopsjonsorganisasjon 

og for alle typer innenlandsadopsjon.  
R 6. Redusert saksbehandlingstid. 

S 7. Saksbehandlingstid fra Bufdir mottar en sak som skal be-

handles i det faglig rådgivende utvalget til Bufdir har godkjent 

tildelingen. 

R 7. Saksbehandlingstiden skal 

ikke overstige 30 dager. 

 

Oppdrag knyttet til adopsjon: Frist/rapportering  

O 8. Utrede og foreslå hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp 

etter adopsjon og angi antatte kostnader for dette. Direktoratet skal se hen til 

Stortingets anmodningsvedtak nr. 744 av 31. mai 2016 og vedtak nr. 789–791 

av 7. juni 2017, Folkehelseinstituttets kartlegging og innspill fra adopsjonsmil-

jøene.  

15.08.2021 

O 9. Utarbeide digital informasjon for å styrke kunnskapen om adopsjon og 

vanlige utfordringer adopterte og adoptivfamilier kan møte i et livsløpsper-

spektiv. Informasjonen målrettes mot adoptivfamilier, adopterte og offentlige 

tjenester som adopterte og adoptivfamilier ofte kommer i kontakt med. 

31.12.2021 

3.1.5. Rådgivende instans for visse saker om assistert befruktning etter bioteknologiloven  

Bioteknologiloven § 2-6 fjerde ledd ble endret 19. juni 2020: "Dersom legen er i tvil om kvinnen eller 

parets omsorgsevne kan legen be om en vurdering fra en instans bestemt av departementet." Det skal 

kun behandles saker der den behandlende legen er i tvil om kvinnen eller parets egnethet og ber om råd. 

Bufdir skal ivareta oppgaven som rådgivende instans, jf. Helse- og omsorgsdepartementets brev 14. 

august 2020, samt sørge for statistikk over antall saker.  

Oppdrag knyttet til bioteknologiloven: Frist/rapportering  

O 10. Ivareta oppgaven som rådgivende instans for saker om assistert be-

fruktning etter bioteknologiloven 
Årsrapport 
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3.1.6. Arbeidet mot vold og seksuelle overgrep  

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns, likestillings- og folkehelseproblem. Det er avgjørende at 

yrkesutøvere som møter barn og unge har god kompetanse til å snakke med barn om vold og overgrep. 

Det er et mål å avdekke vold og overgrep så tidlig som mulig og å hindre at nye overgrep skjer. At barn 

og unge tidlig lærer om vold og overgrep og hva som ikke er lov, er også viktig for å forebygge at det 

skjer. Oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier må styrkes gjennom økt samarbeid mellom 

tjenestene. I 2021 skal arbeidet med tiltak i Opptrappingsplan mot vold og overgrep prioriteres. Bufdir 

skal sørge for at likestillingsperspektivet synliggjøres i arbeidet med vold og seksuelle overgrep. Arbei-

det forutsetter god koordinering og samarbeid med aktuelle direktorater. 

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

Styringsparametere  

S 8. Kunnskap og bevissthet blant barn og unge om vold og overgrep 

S 9. Kompetanse i tjenestene om hvordan snakke med barn om vold og overgrep   

S 10. Avdekking og oppfølging av vold i familievernets saker 

S 11. Kvalitet i krisesentertilbudet 

 

3.1.7. Barns og unges deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv  

Deltakelse i fritidsaktiviteter er med på å skape en meningsfull fritid og det bidrar til å redusere utenfor-

skap for barn og unge. Deltakelse på fritidsarenaer kan også bidra til å forebygge utenforskap i arbeids- 

og samfunnsliv i voksen alder. Høye utgifter til organiserte fritidsaktiviteter er en av flere årsaker til at 

flere barn og unge ikke kan delta. Et fritidskort er en formålsrettet støtte til dekking av deltakeravgifter. 

I så måte vil fritidskortet bidra til barnefamiliers økonomiske handlingsrom og være et tiltak i innsatsen 

mot barnefattigdom. 

Oppdrag knyttet til arbeidet mot vold og overgrep:  Frist/rapportering  

O 11. Videreutvikle RESAK til et nasjonalt kompetansesenter for barnevern, 

familievern og krisesentertilbudet, og igangsette en følgevaluering av tilbudet  
Årsrapport 

O 12. Utarbeide nasjonale faglige råd for tverrfaglige konsultasjonsteam i 

samarbeid med relevante direktorater, og utrede en ordning med regionale 

team   

Årsrapport 

O 13. Sikre effektiv bruk av tilskuddsmidler gjennom å øke kompetansen 

blant ansatte i det nasjonale bo- og støttetilbudet for unge over 18 år utsatt for 

tvangsekteskap og æresrelatert vold. 

Halvårig rapporte-

ring til KD, via 

BFD. 

O 14. Administrere og bidra til styrking av mentorordningen for personer ut-

satt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap, bla. i 

Nord-Norge. Bufdir skal i samarbeid med IMDi, som forvalter søkbare mid-

ler til mentorprosjekter, bidra til en god samordning av organisasjonenes ar-

beid gjennom mentorhuben. 

Halvårig rapporte-

ring til KD, via 

BFD. 
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Tett samarbeid mellom kommuner, frivillig sektor og andre aktører er viktig for å øke barn og unges 

deltakelse i fritidsaktiviteter. Bufdir skal videreføre arbeidet med fritidskortet, fritidserklæringen og del-

takelse i fritidsaktiviteter for barn og unge. Bufdir skal jobbe for at alle barn og unge, uavhengig av 

kjønn, funksjonsevne, etnisk eller religiøs bakgrunn eller seksuell orientering har lik tilgang til delta-

kelse. Denne innsatsen er også viktig for å nå målet under 3.1.8.  

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 grunnleggende byggestein i et demokratisk samfunn. Det gir 

beslutningstagere bedre kunnskap og legitimitet. Bruk av ungdomspanel vil være en viktig del av dette 

arbeidet. 

Styringsparametere  

S 12. Bruk av ungdoms medvirkning i offentlig sektor  

S 13. Barn og unges deltakelse i organisasjons og samfunnsliv   

S 14. Tilgang til offentlig informasjon for barn og unge 

S 15. Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor om å inkludere flere barn og unge i organi-

serte fritidsaktiviteter 

 

Oppdrag knyttet til barns og unges deltakelse i organisasjons- og sam-

funnsliv: 

Frist/rapportering 

O 15.  Utvikle en forebyggingsmodell inspirert av islandske Planet Youth i 

utvalgte kommuner. Modellen skal bidra til utvikling av kunnskapsbaserte til-

tak for ungdom i lokalmiljøet, med utgangspunkt i en samskapingsprosess. 

Årsrapport 

O 16. Bufdir skal fortsette utviklingen av DigiUng. Den endelige økonomiske 

rammen vil bli avklart nærmere i dialog mellom Bufdir og BFD første kvartal 

2021. 

Årsrapport 

O 17. Videreføre og utvide prøveprosjektet med nasjonal fritidskortordning 

til flere kommuner. 
Årsrapport 

O 18.  Utvikle teknisk løsning for fritidskortordningen i samarbeid med kom-

munal sektor og relevante offentlige aktører. 
Årsrapport 

3.1.8. 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 oppleve lavinntekt og ha svak tilknytning til arbeidsmarkedet som voksen. Kostna-

dene av en oppvekst i lavinntekt kan derfor være store for den enkelte, men også for samfunnet. 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 barnefat-

tigdom.no.  
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Mål: Øke deltakelsen i sosiale aktiviteter blant barn som vokser opp i lavinntektsfamilier  

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

S 16. Bufdirs arbeid for barn som vokser opp 

i lavinntektsfamilier 

R 16. Minimum 80 % av alle kommuner søker og kva-

lifiserer til støtte fra Nasjonal tilskuddsordning for å 

inkludere barn og unge 

 

Oppdrag knyttet til mål barns deltakelse i sosiale aktiviteter: Frist/rapportering  

O 19. Bidra i gjennomføringen og oppfølgingen av tiltak i Like muligheter i 

oppveksten – regjeringens strategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier 2020-

2023 og koordinere samarbeidet på direktoratsnivå om oppfølgingen av sam-

arbeidsstrategien, jf. kapittel 10 i strategien. Oppfølgingen innebærer også 

igangsetting av forskning/analyseoppdrag, jf. tiltak 56 i strategien.  

Årsrapport 

 

Andre oppdrag under Familie og oppvekst Frist/rapportering 

O 20. Samarbeide med helsemyndighetene om oppfølging av tiltak i Hand-

lingsplan for forebygging av selvmord. 
HOD fastsetter frist  

O 21. Delta i og bidra til 0-24 samarbeidet på direktoratsnivå. Årsrapport 

O 22. Videreføre arbeidet med å lede koordineringsgruppen for barn og unges 

tjenestetilbud i forbindelse med covid-19. Koordineringsgruppen skal fortsatt 

følge godt med på status for situasjonen og tjenestetilbudet til sårbare barn og 

unge. Det skal være lav tiltaksbyrde for barn og unge. Rapporteringen til 

barne- og familieministeren skal tilpasses smittesituasjonen. 

Løpende 

O 23. Bidra inn i det boligsosiale arbeidet gjennom regjeringens nye nasjo-

nale strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024). Bufdir skal blant 

annet bidra til at Veiviseren.no videreføres og videreutvikles i samarbeid med 

de andre direktoratene. 

Årsrapport 
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3.2. Barnevern 

Bufdir skal arbeide for å styrke kvaliteten i det kommunale og det statlige barnevernet. Bufdir skal legge 

til rette for at kommunene blir rustet til å ta et større ansvar på barnevernsområdet fra 2022, i tråd med 

barnevernsreformen. Direktoratet skal ha oversikt over status i sektoren, følge med på de viktigste ut-

viklingstrendene, og videreføre innsatsen med å utvikle statistikk og kunnskap. Bufdir skal arbeide for 

et godt samarbeid både med barn og foreldre, og virkemidlene skal innrettes slik at tjenestene i sektoren 

blir bedre og at rettssikkerheten til barn og foreldre ivaretas.  

Regjeringen har for 2021 tilsvarende mål på barnevernsområdet som i 2020:  

- Økt kvalitet i saksbehandlingen i den kommunale barnevernstjenesten.  

- Barnevernstjenesten skal gi hjelpetiltak som møter behovene til barn og foreldre.  

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

- Bedre ivareta barnas rett til medvirkning i det kommunale og statlige barnevernet. 

Innsatsen for å utvikle institusjonsbarnevernet skal videreføres. Bufdir skal prioritere å lukke avvik etter 

tilsyn, samt oppfølging etter Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon på institusjonsområdet. Et godt fos-

terhjems- og institusjonstilbud skal gi barna stabil omsorg og behandling, med mulighet for å påvirke 

egen hverdag. Bufdir skal styre etaten på en måte som legger til rette for god drift og forsvarlige tjenester 

av høy kvalitet. 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 2021.  

3.2.1. Rettsikkerhet 

Våren 2021 vil regjeringen legge frem et forslag til ny barnevernslov. Denne skal styrke rettssikkerheten 

for barn og foreldre ved at den gir barnevernstjenestene et bedre arbeidsverktøy, styrker det forebyg-

gende arbeidet og øker kompetansen i tjenestene. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har 

behandlet saker som viser at det på enkelte områder i barnevernet er behov for å justere praksisen. I 

lovproposisjonen vil departementet grundig vurdere de menneskerettslige forpliktelsene Norge har, og 

ny praksis fra EMD og Høyesterett. Bufdirs innsats vil bli viktig både i forberedelser av iverksetting, og 

etter ikrafttredelse av loven. Bufdir vil også, i sammenheng med EMD-sakene, få en viktig rolle med 

kompetanseheving i de kommunale barnevernstjenestene.  

Resultat fra brukerundersøkelser og tilsyn viser at mange barn og unge opplever liten grad av medvirk-

ning i egen barnevernssak. Dette gjelder både når det skal treffes vedtak om hjelpetiltak i hjemmet og 

ved plasseringstiltak utenfor hjemmet. Bedre og riktig ivaretakelse av medvirkningsretten kan heve kva-

liteten på barnevernets avgjørelser og bidra til at barn får riktig hjelp. 
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Mål: Bedre ivareta barnas rett til medvirkning i det kommunale og statlige barnevernet 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2021 

S 17. Barns medvirkning i valg av institu-

sjon 

R 17 a) Alle barn har fått tilbud om å gjennomføre 

avklaringsmøte før inntak til institusjon. 

b) Dokumentasjon av barnets synspunkt og vektleg-

ging av barnets mening, ved valg av tiltak. 

S 18. Barns medvirkning i formidling av 

fosterhjem til kommunen 

R 18. a) Alle barn over 7 år har fått tilbud om å delta 

i avklaringsmøte i saker der Bufetat bistår kommu-

nene med formidling av fosterhjem. 

b) Dokumentasjon av barnets synspunkt og vektleg-

ging av barnets mening, ved valg av tiltak.  

S 19. Barns medvirkning under institusjons-

oppholdet 

R 19. a) Alle institusjoner skal dokumentere hvordan 

det tilrettelegges for barns medvirkning i institusjo-

nen. 

b) Alle institusjoner gjennomfører regelmessig erfa-

ringsinnhenting fra barna, hvor det også legges vekt 

på å undersøke hvordan barnet oppfatter egen adgang 

til medvirkning.  

 

Oppdrag knyttet til rettsikkerhet: Frist/rapportering  

O 24. Revidere saksbehandlingsrundskrivet og vurdere andre tiltak for å sikre 

en god og riktig forståelse av nasjonalt og internasjonalt regelverk. 
Årsrapport 

O 25. Bidra i lovarbeider i departementet. Før ikrafttredelse av ny barne-

vernslov skal Bufdir bidra i arbeid med revisjon av forskrifter. Bufdir vil også 

få oppgaver i forbindelse med implementering av ny barnevernslov 

Leveransefrister 

spesifiseres 

nærmere i egne 

bestillinger 

O 26. Bistå departementet i behandlingen av barnevernssaker for EMD. Årsrapport 

O 27. Vurdere fremtidig dimensjonering og innretting av barnevernsfaglige 

videreutdanninger. Dette inkluderer å vurdere utvikling av tilbud tilpasset le-

dere og eventuelle andre ansatte i barnevernsinstitusjoner, og hvordan videre-

utdanning i barnevernsfaglig veiledning bør innrettes for å understøtte gjen-

nomføring av veiledet praksis i barnevernet.   

1. 12. 2021 

O 28. Utarbeide anbefalinger om relevant kompetanse og utdanning for ar-

beid i kommunalt barnevern og i barnevernsinstitusjonene. 
1. 12. 2021 

O 29. Utarbeide anbefalinger om veiledning av personell i henholdsvis barne-

vernstjenestene og barnevernsinstitusjonene.  
1. 04 2021 

O 30. Videreutvikle statistikk på barnevernsområdet for å følge med på utvik-

lingen i:  

• andelen ansatte med relevant videreutdanning eller mastergradsutdanning 

i det kommunale barnevernet. 

Årsrapport 
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• andelen ansatte med relevant bachelorutdanning i statlige, kommunale og 

private barnevernsinstitusjoner. 

O 31. Sørge for at det utarbeides et system for sammenstilling av henholdsvis 

barneverns- og utdanningsstatistikk. Statistikken skal sammenstilles og gjøres 

tilgjengelig på en systematisk og sammenlignbar måte. Formålet med en slik 

sammenstilling er å få en god indikasjon på effekten av igangsatte tiltak.  

 Årsrapport 

O 32. Gjennomføre tiltak for å øke kompetanse innen forvaltning og juss i 

både statlig og kommunalt barnevern.  
Årsrapport 

3.2.2. Kommunal barnevernstjeneste 

Fra 2022 vil Barnevernsreformen gi 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. Satsingen på kompetanse for å bedre kvaliteten i tjenestene er en viktig del av refor-

men. Bufdir skal legge til rette for at kommunene blir rustet til å ta et større ansvar på barnevernsområ-

det, i tråd med barnevernsreformen, og stimulere til best mulig utnyttelse av ressurser til etter- og vide-

reutdanning.  

Bedre kvalitet i saksbehandlingen i de kommunale barnevernstjenestene og god støtte for de ansatte i 

tjenestene krever riktige verktøy. Bufdir skal derfor fortsette utviklingen av et digitalt og åpent tilgjeng-

elig kvalitetssystem, slik det er beskrevet i prosjektet DigiBarnevern.  

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 opplærings- og 

etterutdanningstiltak  

b) Minst 90 % utnyttelse av studiekapasiteten i de 

statlig finansierte videreutdanningene 

S 21. Informasjon og kompetanse i kommu-

nene om menneskerettslige forpliktelser gitt 

i føringer fra EMD og Høyesterett  

 

 

Oppdrag knyttet til kommunal barnevernstjeneste: Frist/rapportering 

O 33. Gi en statusrapportering på området DigiBarnevern, herunder: 

- Framdrift, kvalitet og måloppnåelse for milepæler og leveranser 

- Økonomisk status, inkl.  kostnader hittil og prognose for resten av 

året, fordelt på kap./post og delleveranse 

- Overordnet risikovurdering av prosjektet 

Tertial- og årsrapport 

O 34. Gjennomføre tiltak for tydeligere normering og økt kompetanse i bar-

nevernstjenesten om barns samvær med foreldre, gjennomføring av samvær 

og god oppfølging av samvær. 
Årsrapport 
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O 35. Utarbeide en veileder om kommunens internkontroll med utførelsen 

av oppgavene etter barnevernloven, jf. endringer i barnevernloven § 2-1 an-

net ledd. Veilederen skal samordnes med KMDs veileder om forståelsen av 

kommuneloven § 25-1.  

Årsrapport 

O 36. Utarbeide en veileder om reglene for velferdstjenestenes plikt til sam-

arbeid i enkeltsaker, i samarbeid med berørte fagdirektorater. Veilederen 

skal ta utgangspunkt i hvordan disse reglene er foreslått i felles høringsnotat 

av 20. juni 2020 fra HOD, KD, ASD, BFD og KMD Bedre velferdstjenester 

for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samar-

beid, samordning og barnekoordinator). Endelig forslag til samarbeidsreg-

ler vil fremgå av kommende lovproposisjon, og må sees i sammenheng med 

Stortingets endelige utforming av disse. 

Nærmere konkretise-

ring av oppdraget vil 

fremgå av eget brev, 

og vil oversendes 

primo 2021, og se-

nest når Prop. L. er 

fremlagt. 

3.2.3. Statlig barnevern 

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 psy-

kiske helseproblemer. Bufdir har en viktig rolle med å jobbe for god samordning av tilgrensende tjenes-

ter, spesielt helse- og barnevernstjenestene, skole og politi. Et godt og effektivt barnevern forutsetter 

tydelig ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene.  

3.2.3.1. Fosterhjem 

Arbeidet med å forbedre fosterhjemstilbudet har som mål å øke stabiliteten i og tilgangen på gode fos-

terhjem. Bufdir skal bistå departementet med utredninger på fosterhjemsområdet, samt legge til rette for 

at tiltak i fosterhjemsstrategien 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 2021 

S 22. Fosterhjemstilbudet 

R 22. a) Færre barn og unge venter på fosterhjem et-

ter dato for ønsket oppstart enn på samme tidspunkt i 

2020.  

b) Flere barn opplever stabilitet, ved at omfanget av 

flyttinger blant barn i fosterhjem er redusert, sam-

menlignet med 2020. 

 

Oppdrag knyttet til fosterhjem: Frist/rapportering 

O 37. Vurdere og utrede innretning av besøksordninger og andre støtteord-

ninger når barn bor i fosterhjem, inkludert ordninger i barnets familie og nett-

verk. Det vises til forslag tilknyttet dette i NOU 2018:18 Trygge rammer for 

fosterhjem.  

Årsrapport 
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O 38. Koordinere og følge opp tiltak for å styrke det kommunale fosterhjems-

arbeidet. 
Årsrapport 

O 39. Utrede innføring av en ordning for kommunal egenbetaling for foster-

hjem som Bufetat tilbyr kommunene gjennom bistandsplikten. Ulike innret-

tinger og nivåer på egenandelen skal utredes, herunder ett alternativ som til-

svarer kostnadene kommunen ville hatt om den rekrutterte og lærte opp fos-

terhjemmet selv, ett som tilsvarer Bufetats utgifter til rekruttering og opplæ-

ring og ett som innebærer en relativt lav sats. Bufdir kan i tillegg vurdere 

andre nivåer. Det skal videre vurderes om, og ev. hvordan det bør innføres 

egenandel for opplæring av fosterhjem som kommunen har rekruttert selv. 

Det skal redegjøres for mulige konsekvenser, herunder budsjettmessige kon-

sekvenser for stat og kommune. Forutsetninger for god implementering av 

anbefalt tiltak må også komme frem av utredningen.  

11.10.2021 

3.2.3.2. Institusjon 

Målgruppene som gis et tilbud i institusjonsbarnevernet er barn og unge med behov som tilsier at de 

ikke kan gis et godt og forsvarlig tilbud i et fosterhjem. Barna har oftest store omsorgsbehov og mange 

har sammensatte utfordringer i skjæringspunktet mellom barnevern, psykiatri og kriminalomsorg. Buf-

dir skal bidra til at institusjonsbarnevernet er av høy kvalitet, og at barn og unge i institusjoner får et 

stabilt og trygt tilbud. Arbeidet med faglig utvikling og styring av tilbudet som gis på institusjonsområ-

det skal fortsette. Bufdir skal følge opp Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon på institusjonsområdet. 

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

Styringsparametere  Resultatkrav for 2021 

S 23. Institusjonstilbudet 

R 23. Flere barn og unge opplever stabilitet, ved at 

omfanget av flyttinger i institusjon er redusert, sam-

menlignet med 2020. 

S 24. Kvalitet i institusjonstilbudet  

S 25. Virkning av opphold i behandlingsin-

stitusjoner 

R 25.  Lavere risiko for negativ utvikling for barnet 

etter fullført tilbud versus ved innskriving. 

S 26. Skolegang for barn med plasserings-

tiltak 

R 26. a) Alle barn som har rett og plikt til grunnsko-

leopplæring mens de er i plasseringstiltak (statlig/pri-

vat), benytter seg av et fulltids grunnskoletilbud eller 

går på skole iht. individuell opplæringsplan. 

 

b) Økt andel barn i plasseringstiltak (statlig og privat) 

tar videregående opplæring. 
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Oppdrag knyttet til institusjon: Frist/rapportering 

O 40. Bistå departementet i arbeidet med utviklingen av institusjonsområdet, 

herunder oppfølgingen av pilotinstitusjonene i Bodø og Søgne. Departemen-

tet vil komme tilbake med konkrete bestillinger. 

Årsrapport 

O 41. Vurdere handlingsrommet innenfor bevilgningen på kap. 856, post 01, 

med formål å tilpasse kapasiteten bedre til behovet i 2021, samt å foreslå ev. 

alternative løsninger. Herunder bes Bufdir vurdere muligheten for om plas-

sene på omsorgssentrene kan benyttes av andre barn eller om de ansatte kan 

jobbe ved andre institusjoner, ved at stikkord kan nyttes under kap. 855, post 

01 tilføyes kap. 856. 

Innspill til RNB 

2021 

O 42. I samarbeid med helsesektoren, legge til rette for helsekartlegginger av 

barn som barnevernet flytter ut av hjemmet. 
Årsrapport 

O 43. Bidra inn i Helsedirektoratets arbeid med å utarbeide en tverrsektoriell 

veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge. Veilederen skal inkludere 

arbeid med rusproblematikk, vold og overgrep. Innholdet i veilederen kan 

bygges opp av flere moduler og publiseres fortløpende gjennom hele planpe-

rioden (2020-2024).  

Det forventes at 

første modul er fer-

digstilt innen 

31.12.21 

O 44. Ved etablering av statlige institusjoner eller kjøp av plasser fra private 

aktører, skal det vurderes om tettheten av barneverninstitusjoner kan medføre 

svekket kvalitet i tilbudet. Kommunene skal få informasjon når barn flytter 

inn i barneverninstitusjoner og det forutsettes derfor at Bufdir gir god infor-

masjon både til kommune og politi i forbindelse med etablering og drift av 

institusjoner. Bufdir bes følge dette opp i styringen av etaten.  

Årsrapport 

3.2.4. Internasjonalt samarbeid 

Barnevernssaker der barn har tilknytning til flere land kan være ekstra krevende for barneverntjenestene 

å håndtere. Bufdir er derfor sentralt kontaktpunkt for barneverntjenestene i slike saker, og har en nøk-

kelrolle i det internasjonale samarbeidet om beskyttelse av barn. Bufdir har også en sentral rolle i arbei-

det med internasjonal barnebortføring, og bistår både private parter, barneverntjenester og utenlandske 

myndigheter i slike saker. 

Oppdrag knyttet til internasjonalt samarbeid: Frist/rapportering  

O 45. 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 sa-

ker.  

Årsrapport 

O 46. Overordnet beskrive direktoratets arbeid som sentralmyndighet etter 

Haagkonvensjonen 1980 og Europarådskonvensjonen 1980, samt gi en vur-

dering av direktoratets etterlevelse av konvensjonens krav til sentralmyn-

digheten. I konvensjonssakene skal Bufdir rapportere på: antall saker fordelt 

på typer av saker og fra/til hvilke land, samt gjennomsnittlig saksbehand-

lingstid. 

Tertial- og 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 utvik-

lingen 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. Buf-

dir skal og bidra til at likestillings- og diskrimineringsfeltet er godt koordinert i sitt samarbeid med 

relevante direktorater, etater og virksomheter. 

Som fagdirektorat på likestillingsfeltet har Bufdir fått i oppdrag å følge og kartlegge likestillingskonse-

kvenser av pandemien. Fremover skal Bufdir fortsette å følge utviklingen og rapportere jevnlig til KUD. 

Det er viktig at Bufdir har tett kontakt med andre sektormyndigheter som en del av dette arbeidet. I 

forbindelse med behandling av likestillingspolitisk redegjørelse 30. april 2020 fattet Stortinget anmod-

ningsvedtak nr. 537 (2019-2020): "Stortinget ber regjeringen kartlegge effekten av koranakrisen på li-

kestillingsfeltet, og komme tilbake til Stortinget med resultater og funn på egnet måte."  

Covid-19 og tiltakene som er iverksatt har likestillingskonsekvenser. Bufdir skal ha kontakt med andre 

sektormyndigheter via eksisterende nettverk og samarbeid, og følge utviklingen og rapportere løpende 

til departementet 

Kulturdepartementet skal i 2020-2022 samarbeide med Norges forskningsråd om å utvikle en tverrsek-

toriell 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 diskriminerings-

grunnlagene. Sektordirektoratene forvalter en rekke individstøttende ordninger. Bufdirs oppdrag er sær-

lig 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, hold-

ningsmessig eller rutinemessig karakter.  

Bufdir skal være en sentral faginstans for det videre arbeidet med å gjennomføre det aktive likestillings-

arbeidet i arbeidslivet etter likestillings- og diskrimineringsloven kap. 4.  

3.3.1.1. Et mindre kjønnsdelt utdannings og arbeidsmarked 

Det kjønnsdelte arbeidslivet er en sentral likestillingsutfordring. En viktig forklaring på det kjønnsdelte 

arbeidslivet er at ungdom velger kjønnsdelt og tradisjonelt når de velger utdanning. Bufdirs oppdrag for 

2021 handler om å formidle kunnskap om hvordan arbeidet med tiltak for å motvirke kjønnstradisjonelle 

utdanningsvalg kan utvikles videre, og bidra i oppfølgningen av strategi for likestilt utdanning og ar-

beidsliv. 
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Mål: Et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2021 

S 27. Kunnskap om tiltak for å motvirke 

kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkes-

valg 

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 rele-

vante fagmiljøer 

 

Oppdrag knyttet til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked: Frist/rapportering  

O 47. Vurdere et behov for prosjekt i lys av rollemodellprosjektet ved Høg-

skulen på Vestlandet, og eventuelt utrede og utvikle forslag til prosjekt for å 

rekruttere menn til barnehagesektoren og til grunnskolelærerutdanning 1.-7. 

trinn. Det skal blant annet sees hen til/utredes tilsvarende modell som Jenter 

og teknologi og gutter til helse- og omsorgssektoren  

Tertial- og årsrapport 

O 48. Sammenstille oversikt over tiltak/pågående arbeid som har som mål å 

motvirke kjønnstradisjonelle utdanningsvalg på videregående skoler, i for-

bindelse med videre utdanning. Her vil samarbeid med relevante fagmiljøer, 

som for eksempel Utdanningsdirektoratet, være sentralt.  Arbeidet skal re-

sultere i oversikt over pålagte krav, samt andre initiativer og gode eksemp-

ler fra videregående skoler. Det skal tas sikte på at oversikten er gjort til-

gjengelig. I oversikten skal det fremgå om tiltakene er evaluert eller ikke, 

og med hvilket resultat. 

Tertial- og årsrapport 

O 49. Utvikle indikatorer/statistikk for å følge satsingsområdene i Strategi 

for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked, samarbeid med KUD 
Tertial- og årsrapport 

O 50. Bidra til å gjøre tiltak/arbeid som har som mål å motvirke kjønnstra-

disjonelle utdanningsvalg på ungdomsskolen og videregående skole, kjent 

på egnet måte.  

Tertial- og årsrapport 

3.3.1.2. Likestilling av personer med funksjonsnedsettelse  

Personer med funksjonsnedsettelse møter barrierer som hindrer full likestilling. Sysselsettingsgraden i 

den norske befolkningen er relativt sett høy, men det er likevel mange, og særlig personer med funk-

sjonsnedsettelse, som står utenfor. Personer med funksjonsnedsettelse møter barrierer som hindrer full 

likestilling. Ulikheter i helse, utdanning, sosiale nettverk, innflytelse og deltakelse i sivilsamfunn og 

demokratiske prosesser kan føre til ulikhet og mangel på likestilling. Personer med funksjonsnedset-

telse skal, som alle andre, ha lik tilgang til offentlige tilbud og til samfunnets institusjoner. Bufdir skal 

særlig jobbe for å sikre en koordinert innsats for likestilling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. 
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Mål: Færre barrierer mot deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse  

Styringsparametere  Resultatkrav 

S 28. Andel personer med funksjonsned-

settelse som deltar på ulike samfunnsom-

råder. 

R 28. a) Grunnlagskunnskap, analyser og tiltak for vi-

dere arbeid med inkludering.  

 

b) Samordning med relevante aktører med ansvar for 

sektorområder som er viktig for lik deltakelse.  

S 29. Spredning av Bufdirs nettressurser 

om likestilling av personer med funk-

sjonsnedsettelser. 

R 29. Økt bruk av Bufdirs statistikkressurser om leve-

kår for personer med funksjonsnedsettelse. 

 

Andre oppdrag knyttet til koordinering og likestilling for personer med 

funksjonsnedsettelse 
Frist/rapportering  

O 51. Samordne og koordinere gjennomføring av tiltak i ny handlingsplan 

for likestilling av funksjonshemmede, og bidra til at feltet er godt koordinert 

i sitt samarbeid med relevante direktorater, etater og virksomheter. 

Tertial- og årsrapport 

O 52. Arbeide utadrettet med å spre informasjon om CRPD i kommuner og 

fylker. 
Årsrapport 

O 53. Bidra til lovarbeidet med gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdi-

rektiv EU 2019/882, herunder delutredninger, drøftinger og deltakelse i 

tverrdepartemental arbeidsgruppe, samt ytterligere bistand til departementet 

ved behov.  

Årsrapport 

O 54. Videreutvikle TryggEst gjennom å sikre at flere kommuner får opp-

læring og kunnskap i arbeidet med å avdekke, fange opp og gi hjelp til sår-

bare og utsatte voksne. 

Tertial- og årsrapport 

3.3.2. Universell utforming 

Samfunnet blir mer universelt utformet, men det er fortsatt en avstand mellom nasjonale og internasjo-

nale mål og intensjoner og den konkrete situasjonen på flere samfunnsområder. Tilrettelegging av ek-

sisterende bygninger, infrastruktur, transportmidler og uteområder framstår som særlig utfordrende. I 

tillegg er det viktig å opprettholde og etterleve høye krav til universell utforming blant annet innen IKT.  

Målet for Bufdirs arbeid innen universell utforming tar utgangspunkt i de viktigste, foreliggende utford-

ringer på området.   

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

Styringsparametere  Resultatkrav for 2021 

S 30. Universell utforming av eksisterende 

omgivelser. 

R 30. Økt grad av universell utforming av eksiste-

rende omgivelser gjennom å følge med på status og 
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utvikling og gjennom veiledning, informasjon og fi-

nansiering. 

S 31. Samordning av innsats fra offentlig 

sektor. 

R 31. Utvikle kvalitet i, og antall av, direktoratets 

kontaktpunkter med relevante offentlige samarbeids-

parter.   

S 32. Tydelig forståelse av at universell ut-

forming er en samfunnskvalitet med verdi 

for hele befolkning. 

R 32. Utvikle og formidle informasjon internt og eks-

ternt om universell utforming som generell sam-

funnskvalitet. 

S 33. Kunnskap om kostnader knyttet til 

universell utforming. 

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

funnsøkonomiske analyser.  

S 34. Implementering av universell utfor-

ming på nye og eksisterende fag- og sam-

funnsområder  

R 34. Universell utforming kartlegges, vurderes og 

implementeres på flere fag- og samfunnsområder. 

S 35. Kunnskapsstatus for universell utfor-

ming i Norge.  

R 35. Bedre kunnskap og statistikk om utvikling av 

universell utforming i samfunnet for vurdering av 

måloppnåelse 

3.3.3. 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 kunn-

skap, oppdatere lhbtiq-indikatorene og analysere samfunnsutviklingen over tid. I tillegg skal Bufdir for-

midle informasjon til sektormyndigheter og andre relevante aktører, samt befolkningen generelt. 

Oppdrag knyttet til universell utforming: Frist/rapportering  

O 55. Bidra til utvikling og gjennomføring av ny handlingsplan for universell 

utforming for perioden 2021-2025. 
Årsrapport  

O 56. Bidra med god informasjon om universell utforming i tråd med sty-

ringsparameter 1, 3 og 4. 
Årsrapport 

O 57. Bidra til å oppdatere rundskrivet " Universell utforming i diskrimine-

rings- og tilgjengelighetsloven". 

Innen utgangen av 

2021 

O 58. Kartlegge hvilke relevante samfunnsøkonomiske analyser som finnes 

på fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt, og deretter anbefale innenfor 

hvilke områder på fagfeltet det kan være aktuelt å gjennomføre samfunnsøko-

nomiske analyser.  

Bufdir kan også innenfor egen rammer initiere og igangsette analyser der det 

er identifisert et behov. 

Innen utgangen av 

første halvår 2021 

 

Innen utgangen av 

2021 
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Mål: Ivareta lhbtiq-personers rettigheter, bidra til åpenhet og aktivt motarbeide diskriminering 

Styringsparametere Resultatkrav for 2021 

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 59.  Bidra til utvikling og gjennomføring av ny lhbtiq-handlingsplan for 

perioden 2021-2024. 
Tertial- og årsrapport  

O 60. Bidra til at kunnskap fra ny levekårsundersøkelse gjøres kjent. 1. tertial 

3.3.4. 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 det står i veien for respekt, kunnskap, forståelse og dialog. 

Møteplasser og dialog på nasjonalt, lokalt og regionalt nivå er viktig for å bygge ned barrierer mellom 

ulike grupper i samfunnet, og for å legge til rette for deltakelse.  

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

Styringsparametere  Resultatkrav for 2021 

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 dis-

kriminering på grunn av etnisitet og religion. 

S 38. Bevissthet om rasisme og diskriminering 

blant relevante aktører i samfunnet. 

R 38. Møteplasser nasjonalt og regionalt der ra-

sisme og diskriminering tematiseres. 

 

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

O 61. Påbegynne arbeidet med å styrke det tverrsektorielle samarbeidet for 

å bidra til at tjenester er likeverdige og ikke diskriminerer enkeltpersoner på 

grunnlag av etnisitet, jf tiltak 48 i handlingsplan mot rasisme og diskrimine-

ring på grunn av etnisitet og religion. 

Tertial- og årsrapport 

O 62. Bidra til gjennomføring av tiltak i ny handlingsplan mot diskrimine-

ring av og hat mot muslimer, med særlig vekt på kunnskapsutvikling, møte-

plasser og informasjonsarbeid. 

Årsrapport 

O 63. Opprette en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hate-

fulle ytringer. Årsrapport  

O 64. Utrede en veilederordning for innsikt om muslimsk identitet. Tertial- og årsrapport 
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O 65. Gjennomføre tiltak i Handlingsplan mot rasisme og diskriminering 

på grunn av etnisitet og religion (2020- 2023), med særlig vekt på forsk-

nings- og kunnskapsutviklings og etablering av møteplasser på nasjonalt og 

regionalt nivå. 

Tertial- og årsrapport 

3.3.5. 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 strategi mot hatefulle ytringer: Frist/rapportering  

O 66. Arrangere en nasjonal konferanse for å gjøre opp status for arbeidet 

med hatefulle ytringer innen sommeren 2021.  
1. tertial 

3.3.6. Internasjonalt arbeid 

Kulturdepartementet Bufdir har en bred internasjonal portefølje på likestillings- og ikke-diskrimine-

ringsområdet. Bufdir skal bidra med faglige råd og støtte i ulike internasjonale prosesser.  

Mål: Fremme likestilling og ikke-diskriminering internasjonalt gjennom multilateralt samarbeid (FN, 

OECD, EU/EØS, Europarådet, Nordisk samarbeid) 

 

Oppdrag knyttet til likestilling for utvikling: Frist/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 og implementere landprogram i Etiopia og Nepal og kvali-

tativ vurdering 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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3.4. Forskning og kunnskapsutvikling    

Bufdir skal innrette sitt arbeid innenfor forskning og kunnskapsutvikling slik at det gir støtte til politikk-

utvikling, tjenesteutvikling og -utøvelse. Arbeidet skal også 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. Ordinære rapporteringskrav for forskning og utvikling fremgår av rapporte-

ringsvedlegget.  

Oppdrag knyttet til forskning og kunnskapsutvikling: Frist/rapportering  

O 70. 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 71. Starte arbeidet med å utarbeide en langsiktig plan for forskning, evalue-

ringer og utvikling av kunnskapsgrunnlaget innenfor direktoratets ansvarsom-

råder. Planen skal bl.a. skissere tematiske satsingsområder, virkemidler og til-

tak for å realisere planen mv.  

Rammeverk og deretter utkast til plan skal forelegges departementene, slik at 

endelig plan er godt forankret i BFD og KUD. 

Planen skal operasjonalisere BFDs nye forskningsstrategi og oppfølgingen av 

BarnUnge21. Planen må videre ses i sammenheng med utarbeidelsen av 

tverrsektoriell FoU-strategi om likestilling- og ikke-diskriminering som utar-

beides i samarbeid mellom KUD og Norges Forskningsråd og andre berørte 

aktører.  

Rammeverk for 

planen: 1. oktober 

2021  

Videre arbeid: Frist 

for endelig plan av-

klares når første 

delleveransen (ram-

meverket) er om-

forent  

 

 

O 72. Videreutvikle barnevernsstatistikken på Bufdir.no i tråd med behov for 

oppdatert og relevant statistikk på barnevernsfeltet. Det er et mål at statistik-

ken som presenteres skal gi en status for sektoren og gjenspeile de viktigste 

trendene. Statistikken skal i størst mulig grad omfatte Oslo kommune. Opp-

draget skal utføres i tett samarbeid med BFD. 

I arbeidet med utvikling av ny statistikk, skal Bufdir samarbeide med Sentral-

enheten for fylkesnemndene om utvikling av fylkesnemndsstatistikk.  

Årsrapport 

O 73. Videreføre samarbeidet med SSB om å utvikle statistikk på barneverns-

området. Bufdir bes om å prioritere statistikk som tydelig skiller på paragra-

fer (frivillig/tvang) og som både viser tall for "i løpet av året" og "ved ut-

gangen av året". Oppdraget skal utføres i tett samarbeid med BFD.  

Årsrapport 
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4. Budsjettildeling og fullmakter 

4.1. Bevilgningsvedtak og tildeling 

I henhold til Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 2021 stilles bevilgninger nedenfor til disposisjon 

for Bufdir i 2021.  

Først gis en oversikt over utgifter og inntekter fordelt på kapitler, deretter gis det en oversikt over til-

skudds- og prosjektmidler. Tildelinger på følgende kapitler og poster er omfattet av nettoføringsord-

ningen for merverdiavgift: 351.21, 352.21, 840.21, 841.22, 846.21, 854.21 og 854.45.  

Som følge av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, er driftspostene 01, 21 og 22 

redusert med 0,6 pst. i forhold til Saldert budsjett 2020. Regjeringen forutsetter at alle statlige virksom-

heter gjennomfører årlige tiltak for å øke produktiviteten. 

Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet stiller med dette føl-

gende bevilgninger til disposisjon for Bufdir, jf. § 7 i Reglement for økonomistyring i staten. I det føl-

gende gis en oversikt over tildeling for 2021, samt total tildeling i 2020. 

4.1.1. Utgifter  

Utgifter fordelt på kapitler  

 (i 1000 kroner) 

Kap. Betegnelse 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 23 100  23 500  

351 Likestilling og ikke-diskriminering 53 180  65 730  

352 Nedsatt funksjonsevne 282 655  287 045  

840 Tiltak mot vold og overgrep 194 682  203 574  

841 Samliv og konfliktløsning 34 409  47 019  

842 Familievern 611 113  612 434  

843 Adopsjonsstønad 13 200  9 200  

846 Familie- og oppveksttiltak 833 241  976 296  

847 EUs ungdomsprogram 8 749  10 628  

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 325 544  336 098  

855 Statlig forvaltning av barnevernet 7 150 784  7 240 865  

856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere 89 136  119 759  

858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i 

Barne-, ungdoms- og familieetaten  

616 382  619 527  

 Sum utgifter 10 236 175  10 551 675  
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4.1.2. Inntekter  

Inntekter fordelt på kapitler 

 (i 1000 kroner) 

Kap. Betegnelse 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

3842 Familievern 760 784 

3847 EUs ungdomsprogram 2 364 2 364 

3855 Statlig forvaltning av barnevernet 1 446 241 1 543 803 

3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i 

Barne-, ungdoms- og familieetaten 

499 515 

 Sum inntekter      1 449 864  1 547 466  

4.1.3. Oversikt over tilskudds- og prosjektmidler 

 (i 1000 kroner) 

Kap/post Betegnelse 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

291/62 Kommunale innvandrertiltak 19 600 19 600 

291/73 Tilskudd 3 500 3 900 

351/21 Spesielle driftsutgifter 11 225 9 500 

351/70 Likestilling mellom kjønn mv. 13 425 24 340 

351/72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 12 785 15 780 

351/73 Likestillingssentrene 15 745 16 110 

352/21 Spesielle driftsutgifter 17 600 16 000 

352/70 Funksjonshemmedes organisasjoner 232 995 238 350 

352/71 Universell utforming og økt tilgjengelighet 13 000 13 200 

352/72 Funksjonshemmedes sine levekår og livskvalitet 19 060 19 495 

840/21 Spesielle driftsutgifter 22 650 23 880 

840/61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre 101 762 104 917 

840/70 Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv. 38 345 39 830 

840/73 Tilskudd til senter for voldsutsatte barn 31 925 34 947 

841/21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse 12 423 11 995 

841/22 Opplæring, forskning, utvikling mv. 7 350 6 600 

841/70 Tilskudd til samlivstiltak 14 636 28 424 

843/70 Adopsjonsstønad 13 200 9 200 

846/21 Spesielle driftsutgifter 28 000 51 960 

846/60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 44 050 44 220 

846/61 Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 429 969 516 597 

846/62 Utvikling i kommunene 113 042 115 159 

846/70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 170 460 163 530 

846/71 Utvikling og opplysningsarbeid mv. 39 410 76 250 

846/79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid 8 310 8 580 

854/21 Spesielle driftsutgifter 54 145 61 515 

854/45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 16 184 10 029 
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854/61 Utvikling i kommunene 58 971 66 872 

854/62 Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning 25 900 26 703 

854/71 Utvikling og opplysningsarbeid mv. 37 026 38 211 

854/72 Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet 133 318 132 768 

 Sum prosjekt- og tilskuddsmidler 1 760 011 1 948 462 

 

4.2. Postomtale 

Midlene skal nyttes i tråd med Prop. 1 S (2020-2021) for Barne- og familiedepartementet, Kulturdepar-

tementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet3, Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-

2021), Stortingets behandling av disse budsjettproposisjonene, samt de presiseringene som gis i dette 

brevet. 

For poster der det ikke er endringer sammenlignet med 2020 eller der det ikke er nødvendig å presisere 

tildelingen utover omtalen i Prop. 1 S (2020-2021), omtales ikke posten nærmere i det følgende, men 

det vises til Prop. 1 S (2020-2021). 

Tallene i de følgende tabeller gir en oversikt over tildeling for 2021, samt total tildeling i 2020 og regn-

skapstall for 2019. 

4.2.1. Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

21 Spesielle driftsutgifter 0 0 0 

62 Kommunale innvandrertiltak 16 000 19 600 19 600 

73 Tilskudd 1 600 3 500 3 900 

 Sum kap. 291 17 600 23 100 23 500 

Post 62 Kommunale innvandrertiltak 

19,6 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 

2,7 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 

 

 

3 Midler vil i løpet av 2021 stilles til rådighet over JDs kap. 466, post 01. 
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ut av ekstreme miljøer, jf. anmodningsvedtak nr. 794 (29. mai 2018) og Prop 1 S Kunnskapsdeparte-

mentet. 2 mill. kroner skal gå til Oslo Røde Kors til drift av en mentorfamilieordning, som skal gjøres 

tilgjengelig nasjonalt, og Nord Norge skal prioriteres. 0,7 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 videreføring av dagens tiltak 14 i handlingsplan mot negativ sosial 

kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). Tiltaket gjennomføres i samarbeid med 

RVTS. 

4.2.2. Kap. 351 Likestilling og ikke-diskriminering 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling  

2020 

Tildeling 

2021 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes un-

der post 70. 

13 726 11 225 9 500 

70 Likestilling mellom kjønn mv., kan nyttes under post 

21 

19 372 13 425 24 340 

72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 11 914 12 785 15 780 

73 Likestillingssentrene 15 340 15 745 16 110 

 Sum kap. 351  60 352   53 180   65 730  

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. 1 mill. kroner skal benyttes til oppfølging av TryggEst. 0,7 mill. kroner skal gå til SSBs Tidsbru-

kerundersøkelse. 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. 0,7 mill. kroner skal gå til tilskuddsforvaltning av ny tilskuddsordning mot rasisme mv. Til 

slutt er det avsatt 0,4 mill. kroner til nasjonal likestillingskonferanse og 1,1 mill. kroner til LHBTIQ-

feltet.  

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

7,14 mill. kroner skal benyttes til tilskuddsordningen Familie- og likestillingspolitiske organisasjoner 

(rundskriv 03/2021) og 8 mill. kroner til å opprette en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering 

og hatefulle ytringer. 

Bufdir skal ha ansvar for å forvalte følgende tilskudd til navngitte mottagere: 

- 0,7 mill. kroner til gender.no/Kilden og Norsk Kvinners Sanitetsforening.  

- 4 mill. kroner for å følge opp kommunene som deltar i TryggEst.  

- 3,5 mill. kroner i tilskudd til NHO-prosjektet Jenter og teknologi.  

- 1,0 mill kroner til Agder fylkeskommune for Likestilt arbeidsliv.  
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Post 72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner  

Bevilgningen på posten går til tilskuddsordningen på LHBTI-området (rundskriv 14/2021). Økningen 

på 2 mill. kroner på posten skal gå til å styrke aktivitetsdelen av tilskuddsordningen. Bufdir skal også 

forvalte tilskudd på 1 mill. kroner til organisasjonen Salam og 0,7 mill. kroner til prosjektet Rosa kom-

petanse i regi av foreningen FRI.  

Post 73 Likestillingssentrene 

Bevilgningen på posten går til å utbetale delfinansiering/grunnbevilgning av virksomheten ved Likestil-

lingssenteret, KUN – senter for kunnskap, Senter for likestilling i Agder og Reform.  

4.2.3. Kap. 352 Nedsatt funksjonsevne 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 10 997 17 600 16 000 

70 Funksjonshemmedes organisasjoner 223 875 232 995 238 350 

71 Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan over-

føres, kan nyttes under post 21. 

28 837 13 000 13 200 

72 Funksjonshemmedes sine levekår og livskvalitet 17 332 19 060 19 495 

 Sum kap. 352  281 041   282 655   287 045  

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71  

Tildelte midler på posten skal gå til målrettede informasjons-, forskings- og utviklingstiltak/prosjekter 

som skal bidra til å bedre situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. 5 mill. kroner skal benyt-

tes til UnIKT, herunder tilskudd til FoU-prosjekter, utgifter knyttet til drift av Brukerforum og eventu-

elle anskaffelser. Tilskuddsmidlene er knyttet til tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning 

og utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming, jf. omtale under kap 872, post 

71, samt gjensidig stikkordsfullmakt mellom postene.  

Post 70 Funksjonshemmedes organisasjoner  

Tildelte midler på posten skal dekke til tilskudd til Funksjonshemmede sine organisasjoner (Forskrift 

om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) og Fritidstiltak for personer med nedsatt funksjons-

evne (05/2021).  

TV BRA skal tildeles 2,5 mill. kroner fra denne posten. Se nærmere omtale i Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–

2021) og innst. 15 S. 

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

9,5 mill. kroner skal benyttes til tilskuddordning for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kom-

petanseheving og informasjon om universell utforming. De tildelte midlene omfatter ovennevnte til-

skuddsordning, hvorav noe av midlene er knyttet til UnIKT, jf. også omtale under kap 352, post 21. 
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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).  

Tilskuddet til prosjektet HELT MED i regi av Stiftelsen SOR skal tildeles 10,8 mill. kroner fra denne 

posten. Se nærmere omtale i Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) og innst. 15 S. 

4.2.4. Kap. 840 Tiltak mot vold og overgrep 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 

70 og kap. 846, post 62 

24 425 22 650 23 880 

61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre 98 607 101 762 104 917 

70 Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv., kan 

nyttes under post 21 og kap. 858 post 01 

24 315 38 345 39 830 

73 Tilskudd til senter for voldsutsatte barn 31 090 31 925 34 947 

 Sum kap. 840 178 437 194 682 203 574 

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

4,7 mill. kroner skal benyttes til oppfølging av tiltak i nasjonal strategi for foreldrestøtte. Midlene skal 

brukes til oppfølging av tiltak i nasjonal strategi for foreldrestøtte, herunder til veiledningsopplegg rettet 

mot foreldre og foresatte, gjøre Foreldrehverdag.no mer relevant og tilgjengelig, og til spisskompetan-

semiljøet for foreldrestøtte.  

16,68 mill. kroner skal benyttes til ulike tiltak i arbeidet mot vold og overgrep; A) Tiltak i opptrappings-

plan mot vold og overgrep 2017-2021, herunder til videreutvikling, implementering og følgeevealuering 

av kunnskaps- og øvingsportalen Snakke sammen og nettressursen Jeg vet og til annet forebyggende 

informasjonsarbeid. B)  Forskning, Kunnskapsutvikling og videreutvikling av kommunenes krisesen-

tertilbud og tilbudet som gis i støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep. C) Videreføring av arbei-

det med utviklingsprosjekter for å styrke tilbudet til utsatte grupper i krisesentertilbudet D) Tiltak i 

eventuelle nye handlingsplaner på voldsfeltet, E) Deler av beløpet kan benyttes til å dekke utgifter til 

personalressurser i forbindelse med prosjekter og tiltak på voldsfeltet. 

2,25 mill. kroner tildeles til etablering av et nasjonalt samisk kompetansesenter for barnevern, familie-

vern og krisesentertilbud, RESAK – Nasjonalt samisk kompetansesenter. Samlet tildeling til RESAK er 

på 10 mill. kroner, jf. tildeling også på kap. 840 post 70, kap. 842 post 01, kap. 854 post 21 og kap. 854 

post 61.  

0,25 mill. kroner tildeles til samfinansiering av ny omfangsundersøkelse om vold og overgrep med Jus-

tis- og beredskapsdepartementet. 
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Post 70 Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858 post 01 

1,39 mill. kroner skal benyttes til kompetansehevende tiltak i regi av RVTS-ene for ansatte i krisesen-

tertilbudet og ansatte i sentrene mot incest og seksuelle overgrep.  

Det tildeles videre 24,13 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 utsette for tvangsekteskap og kjønnslemlesting, 

Mental Helse sin telefon- og chattetjeneste for foreldre. 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. Midlene på posten dekker også utgifter til personal-

ressurser i forbindelse med tilskuddsordningen, jf. stikkordet "kan nyttes under Kap. 858 post 01". Kri-

sesentre kan også søke om midler til å utvikle tilbudet til særlige utsatte grupper. Søknaden må være 

forankret i kommunen. I tillegg tildeles 1,8 mill. kroner til Mental helses Foreldresupport, gjennom 

tiltakspakken til sårbare barn og unge.  

5,3 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.  

6,71 mill. kroner tildeles til arbeidet med å drifte, sikre bruk av og videreutvikle kunnskaps- og øvings-

portalen Snakke sammen og nettressursen Jeg vet i kommunene. Midlene skal dekke kostnadene til en 

koordinatorstilling ved hver av de fem RVTS-ene og utgifter til utvikling av informasjonsmateriell.  

0,5 mill. kroner tildeles til etablering av et nasjonalt samisk kompetansesenter for barnevern, familievern 

og krisesentertilbud, RESAK – Nasjonalt samisk kompetansesenter. Samlet tildeling til RESAK er på 

10 mill. kroner, jf. tildeling også på kap. 840 post 21, kap. 842 post 01, kap. 854 post 21 og kap. 854 

post 61.  

Post 73 Tilskudd til senter for voldsutsatte barn 

Det tildeles 34,947 mill. kroner til Stine Sofie Senteret. 2 mill. kroner av disse skal nyttes til ettervern 

for barn som har hatt opphold på senteret. 

4.2.5. Kap. 841 Samliv og konfliktløsning 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, 

overslagsbevilgning 

12 526 12 423 11 995 

22 Opplæring, forskning, utvikling mv. 7 145 7 350 6 600 

70 Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 

842, post 01 og kap. 858, post 01 

10 092 14 636 28 424 

 Sum kap. 841 29 763 34 409 47 019 
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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 kompe-

tansehevende tiltak for meklere i høykonfliktsaker og kompetansen deres i å samtale med barn.  

1,5 mill. kroner tildeles til samlivstilbud til førstegangsforeldre, samt et digitalt tilbud, jf. nærmere om-

tale under post 70. 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 

14,3 mill. kroner skal benyttes til tilskuddsordning for samlivskurs for førstegangsforeldre. Videre til-

deles 14,124 mill. kroner til tilskudd til lokale samlivskurs og utviklingstiltak.  

4.2.6. Kap. 842 Familievern 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 365 328 364 277 360 841 

21 Spesielle driftsutgifter 31 279 27 635 27 026 

70 Tilskudd til kirkens familievern, kan nyttes under 

post 01 

217 092 219 201 224 567 

 Sum kap. 842 613 699 611 113 612 434 

 

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 

Posten dekker lønn til tilsatte og utgifter til varer og tjenester knytte til de offentlig eide familievernkon-

tora. Løyvinga omfatter oppgavene de offentlige familievernkontora utfører i samband med samlivstil-

taket Hva med oss? og administrasjonsutgifter knytte til familievernet ved regionskontorene i Bufetat. 

Tildelingen dekker også nasjonale utviklingsoppgaver knytte til familievernet. 

4,5 mill. kroner skal dekke deler av etableringa av et nasjonalt samisk kompetansesenter for barnevern, 

familievern og krisesentertilbud RESAK – Nasjonalt samisk kompetansesenter. Samlet tildeling til RE-

SAK er på 10 mill. kroner, jf. tildeling også på kap. 840 post 21, kap. 840 post 70, kap. 854 post 21 og 

kap. 854 post 61. 

1,6 mill. kroner skal gå til terapeuter i familievernet til gjennomføring av nettbaserte samlivskurs for 

førstegangsforeldre som ble etablert i 2020. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

27,026 tildeles til forskning, evaluering, utviklingsarbeid og kompetanseheving i familievernet. Posten 

kan også nyttes til andre tiltak for å utvikle tilbudet til familieverntjenesten. Midlene går til forsking om 

effekt av forebyggende arbeid, tiltak og tjenester for barn, unge og familier. Midlene skal også benyttes 

til å videreføre samarbeidet mellom familieverntjenesten og stiftelsen Alternativ til Vold (ATV).  
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Post 70 Tilskudd til kirkens familievern, kan nyttes under post 01 

Tildelingen skal finansiere drift av kirkelige eide familievernkontorene. Tildelingen omfatter også til-

skudd til oppgaver de kirkelige eide familievernkontorene utfører i forbindelse med samlivstiltak. Posten 

blir også benyttet til å gi tilskudd til Stiftelsen Kirkens Familievern.  

4.2.7. Kap. 843 Adopsjonsstønad 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, 

overskuddsbevilgning 

8 712 13 200 9 200 

 Sum kap. 843 8 712 13 200 9 200 

4.2.8. Kap. 846 Familie- og oppveksttiltak   

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 61 og 

71 

12 559 28 000 51 960 

60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan 

nyttes under post 71 

41 119 44 050 44 220 

61 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn 

og unge  

104 622 429 969 516 597 

62 Utvikling i kommunene 132 911 113 042 115 159 

70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 156 098 170 460 163 530 

71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes un-

der post 21  

226 591 39 410 76 250 

79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid mv., kan 

overføres 

11 145 8 310 8 580 

 Sum kap. 846 685 045 833 241 976 296 

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

Posten dekker utgifter til forebyggende tiltak og forskings- og utviklingstiltak på familie- og oppvekst-

området. Posten dekker også evaluering og oppfølging av tilskuddsordningene på familie- og oppvekst-

området. 

35 mill. kroner benyttes til å videreføre og utvide prøveprosjektet med nasjonal fritidskortordning, jf. 

omtale under kap. 846 post 61. Midlene skal blant annet benyttes til videre arbeid med tekniske løs-

ninger, oppfølging av kommunene og følgeevaluering.  

2,6 mill. kroner tildeles til drift av programmet Familie for første gang (Nurse Family Partnership-pro-

grammet), jf. også tildeling av midler under post 71.  
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0,2 mill. kroner tildeles for utbetaling av norsk medlemskontingent til European Youth Information and 

Counselling Agency (ERYICA) videreføres. Også ansvaret for å behandle søknader fra det norske med-

lemmet i ERYICA om tilskudd til deltakelse på statuttfestede møter videreføres. Midlene kan også be-

nyttes 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 utvikling av Sjumilstegsmetoden.  

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

4 mill. kroner skal benyttes til å prøve ut og videreutvikle en forebyggingsmodell (evt. forebyggings-

modellen Norsk merkenamn på modellen) som skal bidra til utvikling av kunnskapsbaserte tiltak i lo-

kalmiljøet i utvalgte kommuner, med utgangspunkt i en samskapingsprosess inspirert av islandske Pla-

net Youth. 

0,75 mill. kroner tildeles til sekretariatsfunksjon for departementets arbeid med ungdomspanel.  

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 adoptivfa-

milier, adopterte og offentlige tjenester som adoptivfamilier og adopterte ofte kommer i kontakt med.  

4,41 mill. kroner videreføres og skal blant annet benyttes til 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 de 3 mill. kronene skal benyttes til tilskudd til kommunene på kap 846, post 62 (foreldrestøt-

testrategien tiltak 7)   

Post 61 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, kan nyttes under post 71 

371, 597 mill. kroner skal benyttes til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, tidligere 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.  

Det skal gis direkte tilskudd til Barnas stasjon i regi av Blå Kors, pilotprosjektet FRI, som Kirkens 

Bymisjon driver, Ferie for alle i regi av Røde Kors, ferietiltak i regi av DNT og organisasjonen MOT. 

Disse er navngitte i postomtalen for kap 846, post 61. Det vises også til komiteens omtale av Blå Kors 

og organisasjonen MOT i Innst. 14 S (2020-2021). Vi ber Bufdir ta hensyn til komiteens flertallsmerk-

nader i sin søknadsbehandling fra disse organisasjonene.  

145 mill. kroner skal benyttes til å videreføre og utvide prøveprosjektet med nasjonal fritidskortordning, 

jf. omtale under kap. 846, post 21. Ved utvidelsen av prøveprosjektet i 2021 skal søknadene fra da 

prøveprosjektet ble utlyst i 2020 brukes. 

Post 62 Utvikling i kommunene 

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

av utsatte barn. Videre er 55,1 mill. kroner satt av til tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og 

losfunksjoner for ungdom. 35,4 mill. kroner er satt av til tilskuddsordningen Foreldrestøttende tiltak i 

kommunene.  

0,25 mill. kroner er satt av til prisen Årets ungdomskommune. 
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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. 13,07 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 opp-

rettholde eksisterende aktivitetsnivå. Bufdir forvalter også nasjonal grunnstøtte, etableringstilskudd og 

uttrappingstilskudd. Midlene skal fordeles av Fordelingsutvalget i samsvar med gjeldende regelverk for 

ordningene. 150,46 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 og Barnevakten, på til sam-

men 2,26 mill. kroner. Videre tildeles 7 mill. kroner øremerket til Røde Kors hjelpetelefon Kors På 

Halsen.  Det tildeles 61,2 mill. kroner til programmet Familie for første gang (Nurse Family Partnership-

programmet). Dette er en økning på 45,3 mill. kroner som skal gå til utvidelse av programmet, styrke 

det nasjonale fagkontoret og starte arbeidet med en effektstudie på NFP i Norge. 

Bufdir tildeles 2,76 mill. kroner til følgende: 

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

sjonsforum. 

- til de tre godkjente adopsjonsorganisasjonenes informasjons- og etterarbeid, dvs. InorAdopt, Ver-

dens Barn og Adopsjonsforum  

- driftsstøtte til den internasjonale ressursorganisasjonen for adopsjon, International Social Service 

(ISS). 

2 mill. kroner tildeles Blå Kors-tiltaket Snakkompsyken.no. 

1,03 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.  

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. 3,84 mill. kroner er satt av 

til dette formålet.  

Bufdir skal videre forvalte internasjonal grunnstøtte. Midlene fordeles av Fordelingsutvalget i tråd med 

gjeldende regelverk. 4,51 mill. kroner er satt av til dette formålet.  

Inntil 0,23 mill. kroner skal benyttes til tildeling av tilskudd på bakgrunn av søknad til Technical As-

sistance Program i regi av Haagkonferansen for internasjonal privatrett (ICATAP) som bidrag til inter-

nasjonalt arbeid på adopsjonsfeltet. 



Tildelingsbrev 2021 

 

 

35 

 

4.2.9. Kap. 847 EUs ungdomsprogram   

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

01 Driftsutgifter, kan overføres 8 715 8 749 10 628 

 Sum kap. 847 8 715 8 749 10 628 

4.2.10. Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 

  (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 142 569 54 145     61 515 

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overfø-

res 

11 932 16 184    10 029 

61 Utvikling i kommunene 218 921 58 971 66 872 

62 Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning, kan 

nyttes under post 72 

17 967 25 900 26 703 

71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under 

post 21 

39 888 37 026 38 211 

72 Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i bar-

nevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21 

396 576 133 318 132 768 

 Sum kap. 854 227 853 325 544 336 098 
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  

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 

Bufdir tildeles midler til utviklingsprosjekter på barnevernsområdet. Av disse midlene skal: 

- 5,5 mill. kroner tildeles statsforvalterembetene, til tiltak for å styrke kommunenes rekruttering 

av fosterhjem 

- 2,25 mill. kroner skal tildeles Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK) og deres arbeid for 

å øke kompetansen om samisk språk og kultur i barnevernet. 

- 15,2 mill. kroner dekke prosjektet om hurtigbosetting for enslige mindreårige asylsøkere 

Øvrig tildeling på posten skal blant annet dekke følgende prosjekter: 

- Utvikling av grunnmodell for hjelpetiltak 

- Tiltak i kompetansestrategien for det kommunale barnevernet 

- Statsforvalterens oppfølging av kommunale læringsnettverk i fylkene 

- Statsforvalterens dialogmøter om barnevern med kommunene 

- Barnevernsbarn sin skolegang 

- Helsehjelp til barn i barnevernet 

- Barn som står i fare for eller begår kriminelle handlinger  

- Evaluering av ordningen med barnets talsperson i fylkesnemndene og tillitsperson i barnevernet 

- Veiledning og støtte av fosterhjem 
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- Innhenting av statistikk og rapportering  

- Statsforvalternes veiledning og samordning på barnevernsområdet 

- Kultursensitiv kompetanse 

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

- Samvær etter omsorgsovertakelse 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 

10 mill. kroner skal benyttes til utviklingskostnader i gjennomføringsfasen av DigiBarnevern. Midlene 

skal dekke kjøp av tjenester fra eksterne konsulenter til systemutvikling og innføringsstøtte i kommu-

nene. Tildelingen skal ikke brukes til lønn og sosiale utgifter for ansatte i Bufdir. 

Bevilgningen på posten reduseres med 2,8 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 858, post 01. 

Midlene skal finansiere oppgaver i direktoratet i forbindelse med DigiBarnevern, herunder utvikling, 

innføring og forvaltning av digitale fellesløsninger for kommunalt barnevern. 

Bevilgningen på posten reduseres med 4,8 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 858, post 21. 

Midlene skal dekke prosjektstillinger i direktoratet i forbindelse med utviklingsoppgaver knyttet til Digi-

Barnevern.  

Post 61 Utvikling i kommunene 

31,75 mill. kroner skal benyttes som stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter i kommunale lærings-

nettverk. 22 mill. kroner av tildelingen skal gå til utvikling, etablering og gjennomføring av kommunale 

veilednings- og oppfølgingstilbud til fosterhjem. Midlene forvaltes av statsforvalterembetene. 

Prosjektet grunnmodell for hjelpetiltak økes med 3 mill. kroner, til 7,4 mill. kroner i 2021. Ti deltar i 

pilotering og utvikling av modellen, i tett samarbeid med kompetansesentre. Midlene skal dekke kom-

munenes kostnader for deltakelse.     

8 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. 

1,2 mill. kroner skal gå til utprøving av hjelpetiltaket "Skolelos". Midlene skal brukes til stimulerings-

midler i form av lønnstilskudd til de involverte barnevernstjenestene.  

0,5 mill. kroner skal gå til å styrke Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK) og deres arbeid for å 

øke kompetansen om samisk språk og kultur i barnevernet. 

17,83 mill. kroner skal brukes til Alarmtelefonen for barn og unge. Av disse midlene er 8 mill. kroner 

en videreføring i 2021 av den døgnåpne (alle dager) telefon- og chattjenesten som ble opprettet i 2020.  

0,196 mill. kroner tildeles Landskonferansen for politi og barnevernsvakter 2021.  

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

I 2021 skal følgende fem videreutdanninger prioriteres: Barnevernsfaglig veiledning, Minoritetskompe-

tanse 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 
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søke opptak til, kan også arbeidsgivere for ansatte i private og statlige barnevernsinstitusjoner søke til-

skudd. Tilskuddene skal bidra til å dekke vikarutgifter, reisekostnader, litteraturkjøp og lignende utdan-

ningsrelevante utgifter. Mer detaljerte regler for tilskuddsordningen vil framgå av rundskrivet for 2021 

med retningslinjer for ordningen.  

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

26 520 EURO (cirka 0,29 mill. NOK) skal dekke den norske støtten til barneenheten i Østersjørådet 

(Children at Risk; CAR).  

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

handlingsprosjekt i barne- og ungdomsvernet blir videreført med tildelinger på hhv. 17,9 mill. kroner 

og rundt 20 mill. kroner. Inntil 0,5 mill. kroner kan omdisponeres mellom ordningene dersom Bufdir 

finner dette formålstjenlig. 4,5 mill. kroner skal gå til Forandringsfabrikken, 4,5 mill. kroner til Lands-

foreningen for barnevernsbarn, og 1,675 mill. kroner til det siste året av SOS-Barnebyers prosjekt "Un-

der samme tak. 

Post 72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21 

Rundt 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 posten skal blant annet dekke kostnader ved tjenestestøtteprogrammet og opplærings-

tilbud om barnevernets arbeid med barn og familier som har minoritetsbakgrunn. Videre 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 bar-

nevernet. Bevilgningen skal gis som tilskudd til RKBU Midt, i tillegg til det generelle tilskuddet til 

kunnskapssenteret. Posten dekker også kostnader til drift av videreutdanninger, og den styrkes med 1,8 

mill. kroner for å dekke helårseffekten av at antallet studieplasser ble økt i 2020. Midler på posten kan 

videre brukes på andre tiltak i kompetansestrategien.  

Følgende videreutdanninger skal det settes av midler til å drifte: 

- Den nasjonale videreutdanningen for ledere i barnevernet, som RKBU Midt har hovedansvaret for.   

- Videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning, som RKBU Nord har koordineringsansvaret for.  

- Juss i barnevernfaglig 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 i Oslo. 

- Minoritetskompetanse i barnevernet ved VID vitenskapelige høyskole i Stavanger.  

Midlene til utprøving av grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet på 4,1 mill. kroner videreføres, og 

skal dekke kompetansesentrenes kostnader i forbindelse med prosjektet.  

3,1 mill. kroner skal brukes til mentorordningen Nattergalen.  
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4.2.11. Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60 4 049 326 3 974 874 3 986 286 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 26 323 30 958 25 408 

22 Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes un-

der post 01 

2 804 849 2 772 493 2 844 135 

60 Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstil-

tak, kan nyttes under post 01 

365 049 373 459 385 036 

 Sum kap. 855 7 245 547 7 150 784 7 240 865  

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

Bevilgningen på posten økes med 20 mill. kroner til arbeidet med bedre helsetjenester til barn i barne-

vernet. Midlene skal brukes til utvikling av arbeidsmåter og modeller for rutinemessig, tverrfaglig hel-

sekartlegging av barn som blir plassert utenfor hjemmet, i et samarbeid mellom barnevern og helse. 

Fordeling av midlene mellom Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet skal 

utredes. Departementene vil komme tilbake til endelig fordeling av midlene i forbindelse med revidert 

nasjonalbudsjett for 2021. 

4.2.12. Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

01 Driftsutgifter 121 057 89 136 119 759 

 Sum kap. 856 121 057 89 139 119 759 

4.2.13. Kap. 858 Barne-, ungdoms- familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og 

familieetaten 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

01 Driftsutgifter 297 328 596 981 594 495 

21 Spesielle driftsutgifter 15 179 19 401 25 032 

 Sum kap. 858 312 507 616 382 619 527 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen på posten er økt med 2,2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 854, post 45. 

Midlene skal finansiere oppgaver i direktoratet i forbindelse med samarbeidsprosjektet DigiBarnevern, 

herunder utvikling, innføring og forvaltning av digitale fellesløsninger for kommunalt barnevern. 

Bevilgningen på posten er økt med 2,8 mill. kroner. Midlene skal gå til forvaltning av satsingen på 

samlivskurs og til satsingen på nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. 
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Bevilgningen på posten er økt med 2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 291, post 60, for 

å styrke arbeidet mot negativ sosial kontroll. Midlene skal benyttes til å styrke kompetanseteamet mot 

tvangsekteskap, kjønnslemlesting og negativ sosial kontroll for å øke kapasiteten til hele teamets arbeid 

med råd- og veiledning og kompetanseheving, samt å gjøre teamet bedre kjent. Arbeidet bekjentgjøring 

av teamet må ses i sammenheng med oppdrag om informasjonstiltak i tildelingsbrev til IMDi for 2021. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Bevilgningen på posten er økt med 4,8 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 845, post 45. 

Midlene skal dekke prosjektstillinger i direktoratet i forbindelse med utviklingsoppgaver knyttet til Digi-

Barnevern.  

4.2.14. Kap. 3842 Familievern 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

01 Diverse inntekter  498 760 784 

 Sum kap. 3842 498 760 784 

4.2.15. Kap. 3847 EUs ungdomsprogram 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

01 Tilskudd fra Europakommisjonen 2 324 2 364 2 364 

 Sum kap. 3847 2 324 2 364 2 364 

4.2.16. Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

01 Diverse inntekter 8 145 10 534 8 863 

02 Barnetrygd 2 448 3 959 3 959 

60 Kommunale egenandeler 1 469 464 1 431 748 1 530 981 

 Sum kap. 3855 1 480 057 1 446 241 1 543 803 

4.2.17. Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- 

og familieetaten 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2019 

Tildeling 

2020 

Tildeling 

2021 

01 Diverse inntekter 484 499 515 

 Sum kap. 3858 484 499 515 
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4.3. Fullmakter 

4.3.1. Merinntektsfullmakt 

Barne- og familiedepartementet samtykker til at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, jf. Bevilg-

ningsreglementet § 11, i 2021 kan  

 Overskride tildelingen på   mot tilsvarende merinntekter under 

 kap. 842 post 01  kap. 3842 post 01 

 kap. 847 post 01  kap. 3847 post 01 

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

 kap. 856 post 01  kap. 3856 post 01 

 kap. 858 post 01  kap. 3858 post 01 

 

4.3.2. Budsjettfullmakter som må delegeres hvert år, og med dette delegeres 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gis fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (post 

01) jf. Bevilgningsreglementet § 3 og R-110 punkt 2.2.  

Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 og Finansdepartementets rundskriv R-110 

punkt 2.3, samtykker departementet i at det inngås leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 

budsjettåret 2019 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 ved-

kommende 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. 

 

4.3.3. Budsjettfullmakter som er delegert Finansdepartementet og 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 § 5.3. 

- Overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål mot innsparing i kommende budsjettår, 

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

- Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf. Bevilgningsreglementet § 11 

og R-110 pkt. 2.4. 

- Omdisponere fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger, jf. Bevilgningsreglementet § 11 og 

R-110 pkt. 2.5. 
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4.3.4. Fullmakter og føringer ved kapasitet i private plasser på barnevernsområdet 

- Det vises til tillegg 3 til tildelingsbrev for 2016 hvor Bufdir har fått fullmakt til å inngå nye avtaler 

med private leverandører der det blir gitt en begrenset betalingsgaranti for ubenyttede plasser og at 

eventuell oppbygging av statlig kapasitet skal godkjennes av departementet. Føringen videreføres i 

2021.  

- Det vises til e-post av 27. oktober 2020, hvor direktoratet instrueres til å opprettholde nivå på kjøp 

av garanterte plasser ved bruk av opsjon for forlengelse av rammeavtaler med ideelle sentre for 

foreldre og barn. Departementet viser til også til brev av 4. november 2019 der det fremgår at even-

tuell bruk av adgang til forlengelse skal avklares med departementet. Instruksjonen videreføres i 

2021. 

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 effek-

tiv drift i instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i virksomheten. 

5.1. Regjeringens fellesføringer 

5.1.1. Regjeringens inkluderingsdugnad 

Bufdir skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens inkluderings-

dugnad. Bufdir skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å 

nå målet om 5 pst., vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har 

Bufdir hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2021, skal antallet med nedsatt funksjons-

evne eller hull i CV-en, samt nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrap-

porten. Bufdir skal rapportere i tråd med veiledning på DFØs Arbeidsgiverportal. Se også KMDs rund-

skriv om fellesføringene for 2020. 

Departementet viser til virksomhetens handlingsplan for oppfølging av inkluderingsdugnaden ut stor-

tingsperioden og BFDs samlede plan for hele BFDs område. Det bes om at det rapporteres særskilt på 

oppfølgingen av denne i første tertialrapport og årsrapporten for 2021. Bufdir kan bli bedt om å rappor-

tere også på andre tidspunkter. 

5.1.2. FNs bærekraftsmål 

Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet, jf. Bærekraftsmålene - regjeringen.no. 

Departementene følger opp bærekraftsmålene som ledd i sin løpende virksomhet. For å lykkes med å nå 

målene er det viktig at også underliggende virksomheter utnytter sitt handlingsrom til å nå bærekrafts-

målene på best mulig måte. Bærekraftsmålene er flersektorielle, og det kan derfor være nødvendig å 

samarbeide med andre virksomheter for å lykkes best mulig. I årsrapporten for 2021 bes Bufdir å rede-

gjøre for hvordan aktivitetene i virksomheten har bidratt til at Norge skal nå bærekraftsmålene. Omtalen 

https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/rapportering-pa-inkluderingsdugnaden-i-arsrapporten
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fellesforing-i-tildelingsbreva-for-2020/id2683383/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fellesforing-i-tildelingsbreva-for-2020/id2683383/
https://www.regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/id2590133/
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skal beskrive hvilke bærekraftsmål virksomhetens arbeid har bidratt til og eventuelle utfordringer som 

virksomhetene har i det videre arbeidet med bærekraftsmålene.  

5.1.3. Bemanning i virksomhetene 

I Granavoldenplattformen er et av målene at antall ansatte i sentralforvaltningen skal være lavere i 2021 

enn i 2017. På denne bakgrunn, ber BFD virksomheten om ikke å øke antall ansatte i 2021. Det kan 

gjøres unntak for særskilt begrunnede økninger i forbindelse med covid-10 eller nye tiltak med tilhø-

rende bevilgningsøkninger i statsbudsjettet for 2021. Bemanningsøkninger skal også som hovedregel 

ikke være varige. 

5.2. Digitalisering og digital sikkerhet 

5.2.1. Digitalisering 

Digitalisering og digital sikkerhet er stadig viktigere som del av den ordinære virksomheten. Kommu-

nal- og moderniseringsdepartementet har utviklet digitaliseringsstrategien for offentlig sektor (2019-

2025) - Én digital offentlig sektor, som vektlegger utvikling av sammenhengende digitale tjenester på 

tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Strategien tar utgangspunkt i livshendelser, herunder Få barn 

og Alvorlig sykt barn som berører Bufdir. Det er viktig at digitaliseringsprosjekter blir gjort på en god 

og forsvarlig måte. Verktøy som Prosjektveiviseren og Utredningsinstruksen skal derfor benyttes i ar-

beidet med digitaliseringsprosjekter.  

Det har under covid-19-pandemien blitt utviklet midlertidige digitale løsninger for å opprettholde tje-

nester. Bufdir bes vurdere om det er digitale løsninger som kan videreføres også etter covid-19-pande-

mien. 

Oppdrag knyttet til digitalisering  Frist/rapportering  

O 74. Det vises til oppdatering av BFDs Oversikt over digitaliseringsprosjek-

ter og -tiltak i sektor høsten 2020. BFD ber om at informasjonen i oversikten 

som gjelder Bufdir oppdateres og oversendes som vedlegg til andre tertialrap-

port. 

Andre tertialrapport 

5.2.2. Digital sikkerhet 

Arbeidet med digital sikkerhet, herunder ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern, må ses i 

sammenheng med arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Bufdir skal etterleve de til enhver tid 

gjeldende krav og føringer til digital sikkerhet, informasjonssikkerhet og personvern. Det vises til NSMs 

nye versjon av grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, Nasjonal strategi for digital sikkerhet og tiltaksover-

sikt til denne. Justis- og beredskapsdepartementet planlegger å gjennomføre en kartlegging av oppføl-

ging av strategien våren 2021. 

Under covid-19-pandemien praktiseres hjemmekontor for mange ansatte. Bufdir må vurdere eventu-

elle sikkerhetsutfordringer som følge av dette, og bevisstgjøre ansatte om slike.  
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5.3. Samfunnssikkerhet og beredskap 

Bufdir skal ha virksomhetstilpassede oversikter over risiko- og sårbarhet (ROS) som oppdateres mini-

mum annet hvert år. Bufdir skal også ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige 

beredskapsøvelser, jf. rapporteringskrav i rapporteringsvedlegget.  

  

Oppdrag knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap: Frist/rapportering  

O 75. Etablere en egen sikkerhetsorganisasjon slik at virksomheten kan be-

handle sikkerhetsgradert informasjon jf. kravene i sikkerhetsloven.  Årsrapport 

O 76. Revidere Bufdirs risiko- og sårbarhetsoversikt (ROS) i lys av covid-19-

pandemien.  
Vedlegg til andre 

tertialrapport 

O 77. Utarbeide en evalueringsrapport av Bufdirs håndtering av covid-19-

pandemien.  
BFD kommer til-

bake til frist.  

 

5.4. Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen  

I de tilfeller hvor Riksrevisjonen har tatt opp konkrete forhold, skal Barne-, ungdoms- og familiedirek-

toratet 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 etatssty-

ringsmøtene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal oversende departementet kopi av svarbrev 

til Riksrevisjonen når korrespondansen går direkte mellom Riksrevisjonen og etaten. 
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6. Styringskalender, rapportering og budsjettinnspill 

6.1. Rapportering 

Ved leveranser som inneholder beregninger, eksempelvis budsjettinnspill, bes Bufdir om å legge ved 

Excel-tabeller som inkluderer formler og evt. forklaringer på manuelle justeringer. 

Vedlagt er en oversikt over rapporteringskrav, inkludert styringsparametere og oppdrag, jf. vedlegg 1.  

Rapportering  Frist 

Årsrapport og regnskap for 2020 15.03.2021 

Tertialrapport 1. tertial 2021 02.06.2021 

Tertialrapport 2. tertial 2021 01.10.2021 

Årsrapport og regnskap for 2021 15.03.2022 

 

6.1.1. Årsrapport og tertialrapporter 

Årsrapporten skal være resultat av en helhetlig vurdering av direktoratets ansvarsområde, herunder:   

- Bufdir skal i årsrapporten gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse og igangsatte tiltak, herunder 

status, utvikling og utfordringsbilde til alle mål. Regionale forskjeller skal fremkomme der det er 

relevant. Bufdir skal også gi en kvalitativ vurdering av styringsparametere, der det ikke er formulert 

konkrete mål. 

- Bufdir skal vurdere effekt av egen innsats og prioriteringer. 

- Risikovurdering og særlige utfordringer skal fremkomme. 

Tertialrapportene skal kort redegjøre for fremdrift og status på direktoratets ansvarsområder. Dette kan 

omfatte status og vurdering av de viktigste indikatorene i sektorene, utviklingstrender og risikoområder. 

For øvrig er tertialrapporteringene hovedsakelig avviksrapporter der direktoratet skal redegjøre for av-

vik, risiko for avvik og direktoratets håndtering av dette.  

6.1.2. Økonomirapportering og økonomioppfølgingsmøter 

Det skal leveres egne økonomirapporter for månedene januar, mars, juli og oktober, jf. rapporteringskrav 

under overskriften "Regnskapsrapportering" i vedlegg 1. 

Med unntak av juli og månedene det avholdes etatsstyringsmøter, skal det som hovedregel gjennomføres 

økonomioppfølgingsmøter hver måned i 2021. Økonomistyring i statlig barnevern vil være tema på 

møtene. Det skal i tillegg gjennomføres egne økonomioppfølgingsmøter for likestilling- og diskrimine-

ringsområdet i mai og september. Tidspunkt for møtene avtales nærmere mellom BFD, KUD og Bufdir. 

6.1.3. Virksomhets- og regnskapsrapportering 

Departementet vil innhente opplysninger om regnskapsutviklingen i løpet av året og komme tilbake med 

nærmere angivelse av tidsfrister for 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 
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resultatutviklingen. 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.  

Det vises ellers til Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Bufdir. 

6.2. Etatsstyringsmøter 

Møte Dato Hovedtema 

1. etatsstyringsmøte 
20.04.2021 

kl. 13:30-15:30 

Årsrapporten for 2020, status/planlegging for 2021 inklu-

dert risiko og risikoreduserende tiltak 

2. etatsstyringsmøte 
05.11.2021 

kl. 13:00-15:00 

Rapport for 2. tertial (status 2021) og planlegging for 

2022 inkludert risiko og risikoreduserende tiltak. 

6.3. Særmøter  

Det skal gjennomføres tre særmøter om DigiBarnevern i 2021, i etterkant av at årsrapporten for 2020 

og tertialrapportene for 2021 leveres. Særmøtene, og referatene fra disse møtene, kan inneholde sty-

ringssignaler.  

Møte Dato Hovedtema 

1. særmøte 
04.05.2021 

kl. 13:30-14:30 

Årsrapport for 2020, jf. eget vedlegg om rapportering på 

prosjektet 

2. særmøte 
26.08.2021 

kl. 13:30-14:30 

Rapport for 1. tertial, jf. eget vedlegg om rapportering på 

prosjektet 

3. særmøte 
09.11.2021 

kl. 13:30-14:30 

Rapport for 2. tertial, jf. eget vedlegg om rapportering på 

prosjektet 

6.4. Budsjettinnspill 

Budsjettinnspill  Frist 

RNB 2021* 22.02.2021 

Tekstinnspill til Prop. 1 S (2021-2022)  30.04.2021 

Rammefordeling 2022 (interne omprioriteringer og andre rammeendringer) 29.03.2021 

Rammefordeling 2022 (oppdaterte satsingsforslag, kap. 856, post 01 og kap. 

3856, post 04) * 
03.05.2021 

Rammefordeling 2022 (aktivitetsutvikling – kap. 855 og 3855) 25.05.2021 

Nysaldering 2021* 22.09.2021 

Satsingsforslag for 2023* 24.09.2021 

Konsekvensjustering for 2023*  04.11.2021 

* Bufdir bes ettersende oppdatert innspill på kap. 856, post 01, og kap. 3856, post 04, dagen etter at endelige BGU-prognoser foreligger. Bufdir 

bes samtidig gi anslag for andelen barn i omsorgssentrene med botid under et år i det aktuelle budsjettåret. 
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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 KD.  

6.4.1. Tekstinnspill til Prop. 1 S 

Bufdir skal gi innspill til budsjettproposisjonene til BFD, KUD og KD. BFD vil sende Bufdir et første-

utkast av Prop. 1 S for BFD og en nærmere bestilling knyttet til forventninger til tekstinnspillet fra 

Bufdir. 

7.  Oversikt over vedlegg  

Vedlegg 1 – Rapporteringsskjema 

Vedlegg 2 – Rapporteringsrutiner DigiBarnevern 

Vedlegg 3 – Mal for forskningsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Riksrevisjonen 



Tildelingsbrev 2021 - Vedlegg 1 - Rapporteringsskjema

nr Styringsparametre fra tildelingsbrevet Resultatkrav/Rapporteringskrav

Familie og oppvekst

Mål: Flere barn skal høres i forbindelse med mekling

1 Andelen barn som høres i mekling
Minimum 30 % av barn over 7 år høres i forbindelse med 

mekling

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

2 Andel avtaleinngåelser i meklingssaker
Minimum 35 % avtaler i saker der foreldrene vurderer å reise 

sak for retten.

Mål: Flere foreldre skal få tilbud om foreldrestøtte

3
Kvalitet og omfanget i bruken av tiltak som gir hjelp og støtte 

til foreldre
Økt bruk av foreldrestøttende tiltak i kommunal og frivillig regi.

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

4 Effekt av FFT, MST og PMTO
Lavere problembelastning for barn etter fullført tilbud versus 

ved oppstart 

5 Utbredelse av PMTO Økt utbredelse av PMTO

Adopsjon

6

Saksbehandlingstiden i utrednings- og vedtaksenheten for 

utenlandsadopsjoner gjennom godkjent 

adopsjonsorganisasjon og for alle typer innenlandsadopsjon. 

Redusert saksbehandlingstid.

7

Saksbehandlingstid fra Bufdir mottar en sak som skal 

behandles i det faglig rådgivende utvalget til Bufdir har 

godkjent tildelingen.

Saksbehandlingstiden skal ikke overstige 30 dager. 

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

8
Kunnskap og bevissthet blant barn og unge om vold og 

overgrep

9
Kompetanse i tjenestene om hvordan snakke med barn om 

vold og overgrep  

10 Avdekking og oppfølging av vold i familievernets saker

11 Kvalitet i krisesentertilbudet 

Barns og unges deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv 

12 Bruk av ungdoms medvirkning i offentlig sektor 

13 Barn og unges deltakelse i organisasjons og samfunnsliv  

14 Tilgang til offentlig informasjon for barn og unge

15
Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor om å 

inkludere flere barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter

Mål: Øke deltakelsen i sosiale aktiviteter blant barn som vokser opp i familier med lav inntekt

16 Bufdirs arbeid for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier
Minimum 80 % av alle kommuner søker og kvalifiserer til støtte 

fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Barnevern

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

17 Barns medvirkning i valg av institusjon

a) Alle barn har fått tilbud om å gjennomføre avklaringsmøte før 

inntak til institusjon.

b) Dokumentasjon av barnets synspunkt og vektlegging av 

barnets mening, ved valg av tiltak.

18 Barns medvirkning i formidling av fosterhjem til kommunen

a) Alle barn over 7 år har fått tilbud om å delta i avklaringsmøte i 

saker der Bufetat bistår kommunene med formidling av 

fosterhjem

b) Dokumentasjon av barnets synspunkt og vektlegging av 

barnets mening, ved valg av tiltak. 

Rapportering på styringsparametre i tildelingsbrevet for 2021



19 Barns medvirkning under institusjonsoppholdet

a) Alle institusjoner skal dokumentere hvordan det tilrettelegges 

for barns medvirkning i institusjonen.

b) Alle institusjoner gjennomfører regelmessig erfa-

ringsinnhenting fra barna, hvor det også legges vekt på å 

undersøke hvordan barnet oppfatter egen adgang til 

medvirkning. 

Mål: Økt kvalitet i saksbehandlingen i den kommunale barnevernstjenesten

20 Kompetanseutvikling for ansatte i barnevernet

a) Minst 500 deltakere i året i opplærings- og 

etterutdanningstiltak 

b) Minst 90 % utnyttelse av studiekapasiteten i de statlig 

finansierte videreutdanningene

21

Informasjon og kompetanse i kommunene om 

menneskerettslige forpliktelser gitt i føringer fra EMD og 

Høyesterett 

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

22 Fosterhjemstilbudet

a) Færre barn og unge venter på fosterhjem etter dato for 

ønsket oppstart enn på samme tidspunkt i 2020. 

b) Flere barn opplever stabilitet, ved at omfanget av flyttinger 

blant barn i fosterhjem er redusert, sammenlignet med 2020.

23 Institusjonstilbudet
Flere barn og unge opplever stabilitet, ved at omfanget av 

flyttinger i institusjon er redusert, sammenlignet med 2020.

24 Kvalitet i institusjonstilbudet

25 Virkning av opphold i behandlingsinstitusjoner
Lavere risiko for negativ utvikling for barnet etter fullført tilbud 

versus ved innskriving

26 Skolegang for barn med plasseringstiltak

a) Alle barn som har rett og plikt til grunnskoleopplæring mens 

de er i plasseringstiltak (statlig/privat), benytter seg av et fulltids 

grunnskoletilbud eller går på skole iht. individuell 

opplæringsplan.

b) Økt andel barn i plasseringstiltak (statlig og privat) tar 

videregående opplæring.

Likestilling og ikke-diskriminering

Mål: Et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked

27
Kunnskap om tiltak for å motvirke kjønnstradisjonelle 

utdannings- og yrkesvalg

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

Mål:Færre barrierer mot deltakelse i utdanning og arbeidsliv for personer med funksjonsnedsettelse

28
Andel personer med funksjonsnedsettelse som deltar på 

ulike samfunnsområder.

a) Grunnlagskunnskap, analyser og tiltak for videre arbeid med 

inkludering. 

b) Samordning med relevante aktører med ansvar for 

sektorområder som er viktig for lik deltakelse 

29
Spredning av Bufdirs nettressurser om likestilling av 

personer med funksjonsnedsettelser

Økt bruk av Bufdirs statistikkressurser om levekår for personer 

med funksjonsnedsettelse.

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

30 Universell utforming av eksisterende omgivelser.

Økt grad av universell utforming av eksisterende omgivelser 

gjennom å følge med på status og utvikling og gjennom 

veiledning, informasjon og finansiering.

31 Samordning av innsats fra offentlig sektor.
Utvikle kvalitet i, og antall av, direktoratets kontaktpunkter med 

relevante offentlige samarbeidsparter.  

32
Tydelig forståelse av at universell utforming er en 

samfunnskvalitet med verdi for hele befolkning.

Utvikle og formidle informasjon internt og eksternt om 

universell utforming som generell samfunnskvalitet.



33 Kunnskap om kostnader knyttet til universell utforming.
Økt bruk av resultater fra kost/nytte- og samfunnsøkonomiske 

analyser. 

34
Implementering av universell utforming på nye og 

eksisterende fag- og samfunnsområder 

Universell utforming kartlegges, vurderes og implementeres på 

flere fag- og samfunnsområder.

35 Kunnskapstatus for universell utforming i Norge. 
Bedre kunnskap og statistikk om utvikling av universell 

utforming i samfunnet for vurdering av måloppnåelse

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

36 Kunnskap om lhbtiq-personers levekår og livskvalitet
Framskaffe og formidle kunnskap til nytte for relevante aktører i 

arbeidet for større åpenhet og for å forhindre diskriminering.

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

37
Kunnskap om rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet 

og religion 

Framskaffe og formidle kunnskap til nytte for relevante aktører i 

arbeid mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og 

religion.

38
Bevissthet om rasisme og diskriminering blant relevante 

aktører i samfunnet.

Møteplasser nasjonalt og regionalt der rasisme og diskriminering 

tematiseres.



 

 

  
Rapportering på oppdrag i tildelingsbrevet 2021 

   

nr. Oppdrag  Frist/Rapporteringstidspunkt 

  Familie og oppvekst   

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

1 
Følge opp tiltak knyttet til familievernet i Meld. St. 15 (2019-2020) Også vi 
når det blir krevet. Veteraner i vår tid.  

Årsrapport 

  Mål: Flere foreldre skal få tilbud om foreldrestøtte   

2 
Stimulere kommuner og frivillige organisasjoner til å øke bruken av 
kunnskapsbaserte foreldrestøttende tiltak, blant annet gjennom tiltak i 
foreldre-støttestrategien.  

Årsrapport 

3 
Utvikle en digital fagstøtte/temanettside med oversikt over 
foreldrestøttende tiltak og foreldreveiledning (jf. tiltak 6 i 
foreldrestøttestrategien). 

Årsrapport 

4 
Videreutvikle foreldreveiledning til foreldre som har ungdom, herunder 
gjennomføre et pilotprosjekt om foreldrestøtte til foreldre med tenåringer 
med følgeevaluering.  

Årsrapport 

5 
Planlegge utvidelse av Familie for første gang. Utvidelse iverksettes etter 
dialog med departementet.   

Årsrapport 

6 
Planlegge RCT-studie, ev. annen effektstudie, om Familie for første gang i 
Norge. Oppstart av studien i 2022. 

Årsrapport 

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

7 

Vurdere hvordan innholdet i og erfaringer fra arbeidet med grunnmodellen 
for hjelpetiltak kan gjøres kjent for kommunene, utover de kommunene 
som deltar i forsøket. Direktoratet skal vurdere etablerte kanaler, tiltak og 
arenaer for å spre og gjøre kjent arbeidet og resultatene i kommune-Norge. 

Årsrapport 

  Adopsjon   

8 

Utrede og foreslå hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp 
etter adopsjon og angi antatte kostnader for dette. Direktoratet skal se hen 
til Stor-tingets anmodningsvedtak nr. 744 av 31. mai 2016 og vedtak nr. 
789–791 av 7. juni 2017, Folkehelseinstituttets kartlegging og innspill fra 
adopsjonsmiljøene.  

15.08.2021 

9 

Utarbeide digital informasjon for å styrke kunnskapen om adopsjon og 
vanlige utfordringer adopterte og adoptivfamilier kan møte i et 
livsløpsperspektiv. Informasjonen målrettes mot adoptivfamilier, adopterte 
og offentlige tjenester som adopterte og adoptivfamilier ofte kommer i 
kontakt med. 

31.12.2021 

  Rådgivende instans for visse saker om assistert befruktning etter bioteknologiloven 

10 
Ivareta oppgaven som rådgivende instans for saker om assistert befruktning 
etter bioteknologiloven 

Årsrapport 

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

11 
Videreutvikle RESAK til et nasjonalt kompetansesenter for barnevern, 
familievern og krisesentertilbudet, og igangsette en følgevaluering av 
tilbudet.  

Årsrapport 



 

 

12 
Utarbeide nasjonale faglige råd for tverrfaglige konsultasjonsteam i 
samarbeid med relevante direktorater, og utrede en ordning med regionale 
team.   

Årsrapport 

13 
Sikre effektiv bruk av tilskuddsmidler gjennom å øke kompetansen blant 
ansatte i det nasjonale bo- og støttetilbudet for unge over 18 år utsatt for 
tvangsekteskap og æresrelatert vold. 

Halvårig rapportering til KD, 
via BFD 

14 

Administrere og bidra til styrking av mentorordningen for personer utsatt 
for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap, bla. i Nord-
Norge. Bufdir skal i samarbeid med IMDi, som forvalter søkbare midler til 
mentorprosjekter, bidra til en god samordning av organisasjonenes arbeid 
gjennom mentorhuben. 

Halvårig rapportering til KD, 
via BFD 

  Barns og unges deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv    

15 
Utvikle en forebyggingsmodell inspirert av islandske Planet Youth i utvalgte 
kommuner. Modellen skal bidra til utvikling av kunnskapsbaserte tiltak for 
ungdom i lokalmiljøet, med utgangspunkt i en samskapingsprosess. 

Årsrapport 

16 
Bufdir skal fortsette utviklingen av DigiUng. Den endelige økonomiske 
rammen vil bli avklart nærmere i dialog mellom Bufdir og BFD første kvartal 
2021. 

Årsrapport 

17 
Videreføre og utvide prøveprosjektet med nasjonal fritidskortordning til 
flere kommuner 

Årsrapport 

18 
Utvikle teknisk løsning for fritidskortordningen i samarbeid med kommunal 
sektor og relevante offentlige aktører. 

Årsrapport 

  Mål: Øke deltakelsen i sosiale aktiviteter blant barn som vokser opp i lavinntektsfamilier  

19 

Bidra i gjennomføringen og oppfølgingen av tiltak i Like muligheter i opp-
veksten – regjeringens strategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier 
2020-2023 og koordinere samarbeidet på direktoratsnivå om oppfølgingen 
av samarbeidsstrategien, jf. kapittel 10 i strategien. Oppfølgingen innebærer 
også igangsetting av forskning/analyseoppdrag, jf. tiltak 56 i strategien.  

Årsrapport 

  Andre oppdrag under Familie og oppvekst   

20 
Samarbeide med helsemyndighetene om oppfølging av tiltak i 
Handlingsplan for forebygging av selvmord 

HOD fastsetter frist 

21 Delta i og bidra til 0-24 samarbeidet på direktoratsnivå. Årsrapport 

22 

Videreføre arbeidet med å lede koordineringsgruppen for barn og unges 
tjenestetilbud i forbindelse med covid-19. Koordineringsgruppen skal 
fortsatt følge godt med på status for situasjonen og tjenestetilbudet til 
sårbare barn og unge. Det skal være lav tiltaksbyrde for barn og unge. 
Rapporteringen til barne- og familieministeren skal tilpasses 
smittesituasjonen. 

Løpende 

23 

Bidra inn i det boligsosiale arbeidet gjennom regjeringens nye nasjonale 
strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024). Bufdir skal blant annet 
bidra til at Veiviseren.no videreføres og videreutvikles i samarbeid med de 
andre direktoratene. 

Årsrapport 

  Barnevern   

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



 

 

24 
Revidere saksbehandlingsrundskrivet og vurdere andre tiltak for å sikre en 
god og riktig forståelse av nasjonalt og internasjonalt regelverk 

Årsrapport 

25 
Bidra i lovarbeider i departementet. Før ikrafttredelse av ny barnevernslov 
skal Bufdir bidra i arbeid med revisjon av forskrifter. Bufdir vil også få 
oppgaver i forbindelse med implementering av ny barnevernslov. 

Leveransefrister spesifiseres 
nærmere i egne bestillinger. 

26 Bistå departementet i behandlingen av barnevernssaker for EMD. Årsrapport 

27 

Vurdere fremtidig dimensjonering og innretting av barnevernsfaglige videre-
utdanninger. Dette inkluderer å vurdere utvikling av tilbud tilpasset ledere 
og eventuelle andre ansatte i barnevernsinstitusjoner, og hvordan 
videreutdanning i barnevernsfaglig veiledning bør innrettes for å 
understøtte gjennomføring av veiledet praksis i barnevernet.   

01.12.2021 

28 
Utarbeide anbefalinger om relevant kompetanse og utdanning for arbeid i 
kommunalt barnevern og i barnevernsinstitusjonene 

01.12.2021 

29 
Utarbeide anbefalinger om veiledning av personell i henholdsvis 
barneverns-tjenestene og barnevernsinstitusjonene.  

01.04.2021 

30 

Videreutvikle statistikk på barnevernsområdet for å følge med på 
utviklingen i:  
•andelen ansatte med relevant videreutdanning eller mastergradsutdanning 
i det kommunale barnevernet 
•andelen ansatte med relevant bachelorutdanning i statlige, kommunale og 
private barnevernsinstitusjoner. 

Årsrapport 

31 

Sørge for at det utarbeides et system for sammenstilling av henholdsvis 
barneverns- og utdanningsstatistikk. Statistikken skal sammenstilles og 
gjøres tilgjengelig på en systematisk og sammenlignbar måte. Formålet med 
en slik sammenstilling er å få en god indikasjon på effekten av igangsatte 
tiltak.  

Årsrapport 

32 
Gjennomføre tiltak for å øke kompetanse innen forvaltning og juss i både 
statlig og kommunalt barnevern.  

Årsrapport 

  Mål: Økt kvalitet i saksbehandlingen i den kommunale barnevernstjenesten   

33 

Gi en statusrapportering på området DigiBarnevern, herunder: 
-Framdrift, kvalitet og måloppnåelse for milepæler og leveranser 
-Økonomisk status, inkl.  kostnader hittil og prognose for resten av året, 
fordelt på kap./post og delleveranse 
-Overordnet risikovurdering av prosjektet 

Tertial- og årsrapport 

34 
Gjennomføre tiltak for tydeligere normering og økt kompetanse og i 
barnevernstjenesten om barns samvær med foreldre, gjennomføring av 
samvær og god oppfølging av samvær. 

Årsrapport 

35 

Utarbeide en veileder om kommunens internkontroll med utførelsen av 
oppga-vene etter barnevernloven, jf. endringer i barnevernloven § 2-1 
annet ledd. Veilederen skal samordnes med KMDs veileder om forståelsen 
av kommuneloven § 25-1.  

Årsrapport 



 

 

36 

Utarbeide en veileder om reglene for velferdstjenestenes plikt til samarbeid 
i enkeltsaker, i samarbeid med berørte fagdirektorater. Veilederen skal ta 
utgangspunkt i hvordan disse reglene er foreslått i felles høringsnotat av 20. 
juni 2020 fra HOD, KD, ASD, BFD og KMD Bedre velferdstjenester for barn og 
unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, 
samordning og barnekoordinator). Endelig forslag til samarbeidsregler vil 
fremgå av kommende lovproposisjon, og må sees i sammenheng med 
Stortingets endelige utforming av disse. 

Nærmere konkretisering av 
oppdraget vil fremgå av eget 
brev, og vil oversendes primo 
2021, og senest når Prop. L. 
er fremlagt. 

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

37 

Vurdere og utrede innretning av besøksordninger og andre støtteordninger 
når barn bor i fosterhjem, inkludert ordninger i barnets familie og nettverk. 
Det vises til forslag tilknyttet dette i NOU 2018:18 Trygge rammer for 
fosterhjem.  

Årsrapport 

38 
Koordinere og følge opp tiltak for å styrke det kommunale 
fosterhjemsarbeidet 

Årsrapport 

39 

Utrede innføring av en ordning for kommunal egenbetaling for fosterhjem 
som Bufetat tilbyr kommunene gjennom bistandsplikten. Ulike innrettinger 
og nivåer på egenandelen skal utredes, herunder ett alternativ som tilsvarer 
kostnadene kommunen ville hatt om den rekrutterte og lærte opp foster-
hjemmet selv, ett som tilsvarer Bufetats utgifter til rekruttering og 
opplæring og ett som innebærer en relativt lav sats. Bufdir kan i tillegg 
vurdere andre nivåer. Det skal videre vurderes om, og ev. hvordan det bør 
innføres egen-andel for opplæring av fosterhjem som kommunen har 
rekruttert selv. Det skal redegjøres for mulige konsekvenser, herunder 
budsjettmessige konsekvenser for stat og kommune. Forutsetninger for god 
implementering av anbefalt tiltak må også komme frem av utredningen.  

11.10.2021 

40 
Bistå departementet i arbeidet med utviklingen av institusjonsområdet, 
herunder oppfølgingen av pilotinstitusjonene i Bodø og Søgne. 
Departementet vil komme tilbake med konkrete bestillinger. 

Årsrapport 

41 

Vurdere handlingsrommet innenfor bevilgningen på kap. 856, post 01, med 
formål å tilpasse kapasiteten bedre til behovet i 2021, samt å foreslå ev. 
alternative løsninger. Herunder bes Bufdir vurdere muligheten for om 
plassene på omsorgssentrene kan benyttes av andre barn eller om de 
ansatte kan jobbe ved andre institusjoner, ved at stikkord kan nyttes under 
kap. 855, post 01 tilføyes kap. 856. 

Innspill til RNB 2021 

42 
I samarbeid med helsesektoren, legge til rette for helsekartlegginger av barn 
som barnevernet flytter ut av hjemmet. 

Årsrapport 

43 

Bidra inn i Helsedirektoratets arbeid med å utarbeide en tverrsektoriell 
veile-der for psykisk helsearbeid for barn og unge. Veilederen skal inkludere 
arbeid med rusproblematikk, vold og overgrep. Innholdet i veilederen kan 
bygges opp av flere moduler og publiseres fortløpende gjennom hele 
planperioden (2020-2024).  

Det forventes at første modul 
er ferdigstilt innen 
31.12.2021 



 

 

44 

Ved etablering av statlige institusjoner eller kjøp av plasser fra private 
aktører, skal det vurderes om tettheten av barneverninstitusjoner kan 
medføre svekket kvalitet i tilbudet. Kommunene skal få informasjon når 
barn flytter inn i barneverninstitusjoner og det forutsettes derfor at Bufdir 
gir god informasjon både til kommune og politi i forbindelse med etablering 
og drift av institusjoner. Bufdir bes følge dette opp i styringen av etaten.  

Årsrapport 

  Internasjonalt samarbeid   

45 

Overordnet beskrive direktoratets arbeid som sentralmyndighet etter Haag-
konvensjonen 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 

46 

Overordnet beskrive direktoratets arbeid som sentralmyndighet etter Haag-
konvensjonen 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. 

Tertial- og årsrapport 

  Likestilling og ikke-diskriminering   

  Mål: Et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked   

47 

Vurdere et behov for prosjekt i lys av rollemodellprosjektet ved Høgskulen 
på Vestlandet, og eventuelt utrede og utvikle forslag til prosjekt for å 
rekruttere menn til barnehagesektoren og til grunnskolelærerutdanning 1.-
7. trinn. Det skal blant annet sees hen til/utredes tilsvarende modell som 
Jenter og teknologi og gutter til helse- og omsorgssektoren  

Tertial- og årsrapport 

48 

Sammenstille oversikt over tiltak/pågående arbeid som har som mål å mot-
virke kjønnstradisjonelle utdanningsvalg på videregående skoler, i 
forbindelse med videre utdanning. Her vil samarbeid med relevante 
fagmiljøer, som for eksempel Utdanningsdirektoratet, være sentralt.  
Arbeidet skal resultere i oversikt over pålagte krav, samt andre initiativer og 
gode eksempler fra videregående skoler. Det skal tas sikte på at oversikten 
er gjort tilgjengelig. I oversikten skal det fremgå om tiltakene er evaluert 
eller ikke, og med hvilket resultat. 

Tertial- og årsrapport 

49 
Utvikle indikatorer/statistikk for å følge satsingsområdene i Strategi for et 
mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked, samarbeid med KUD 

Tertial- og årsrapport 

50 
Bidra til å gjøre tiltak/arbeid som har som mål å motvirke 
kjønnstradisjonelle utdanningsvalg på ungdomsskolen og videregående 
skole, kjent på egnet måte.  

Tertial- og årsrapport 

  Mål: Færre barrierer mot deltakelse i utdanning og arbeidsliv for personer med funksjonsnedsettelse 

51 
Samordne og koordinere gjennomføring av tiltak i ny handlingsplan for like-
stilling av funksjonshemmede, og bidra til at feltet er godt koordinert i sitt 
samarbeid med relevante direktorater, etater og virksomheter. 

Tertial- og årsrapport 

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



 

 

53 

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 

54 
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. 

Tertial- og årsrapport 

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

55 
Bidra til utvikling og gjennomføring av ny handlingsplan for universell ut-
forming for perioden 2021-2025. 

Årsrapport 

56 
Bidra med god informasjon om universell utforming i tråd med 
styringsparameter 1, 3 og 4. 

Årsrapport 

57 
Bidra til å oppdatere rundskrivet " Universell utforming i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven". 

Innen utgangen av 2021 

58 

Kartlegge hvilke relevante samfunnsøkonomiske analyser som finnes på 
fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt, og deretter anbefale innenfor 
hvilke områder på fagfeltet det kan være aktuelt å gjennomføre 
samfunnsøkonomiske analyser.  
Bufdir kan også innenfor egen rammer initiere og igangsette analyser der 
det er identifisert et behov. 

Innen utgangen av første 
halvår 2021 
 
Innen utgangen av 2021 

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

59 
Bidra til utvikling og gjennomføring av ny lhbtiq-handlingsplan for perioden 
2021-2024. 

Tertial- og årsrapport 

60 Bidra til at kunnskap fra ny levekårsundersøkelse gjøres kjent. 1. tertial 

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

61 

Påbegynne arbeidet med å styrke det tverrsektorielle samarbeidet for å 
bidra til at tjenester er likeverdige og ikke diskriminerer enkeltpersoner på 
grunn-lag av etnisitet, jf tiltak 48 i handlingsplan mot rasisme og 
diskriminering på grunn av etnisitet og religion. 

Tertial- og årsrapport 

62 
Bidra til gjennomføring av tiltak i ny handlingsplan mot diskriminering av og 
hat mot muslimer, med særlig vekt på kunnskapsutvikling, møteplasser og 
informasjonsarbeid. 

Årsrapport 

63 
Opprette en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle 
ytringer. 

Årsrapport 

64 Utrede en veilederordning for innsikt om muslimsk identitet. Tertial- og årsrapport 

65 

Gjennomføre tiltak i Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn 
av etnisitet og religion (2020- 2023), med særlig vekt på forsknings- og 
kunnskapsutviklings og etablering av møteplasser på nasjonalt og regionalt 
nivå. 

Tertial- og årsrapport 

  Hatefulle ytringer   

66 
Arrangere en nasjonal konferanse for å gjøre opp status for arbeidet med 
hatefulle ytringer innen sommeren 2021.  

1. tertial 

  Likestilling for utvikling   

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

Årsrapport 

68 
Koordinere og implementere landprogram i Etiopia og Nepal og kvalitativ 
vurdering av status og risiko. 

Årsrapport 



 

 

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

Årsrapport 

  Forskning og kunnskapsutvikling    

70 
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 

71 

Starte arbeidet med å utarbeide en langsiktig plan 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. Rammeverk og deretter 
utkast til plan skal forelegges departementene, slik at endelig plan er godt 
forankret i BFD og KUD.Planen skal operasjonalisere BFDs nye 
forskningsstrategi og oppfølgingen av BarnUnge21. 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.  

Rammeverk for planen: 1. 
oktober 2021 Videre arbeid: 
Frist for endelig plan avklares 
når første delleveransen 
(rammeverket) er omforent  

72 

Videreutvikle barnevernsstatistikken på Bufdir.no i tråd med behov for opp-
datert og relevant statistikk på barnevernsfeltet. Det er et mål at 
statistikken som presenteres skal gi en status for sektoren og gjenspeile de 
viktigste trendene. Statistikken skal i størst mulig grad omfatte Oslo 
kommune. Oppdraget skal utføres i tett samarbeid med BFD. 
I arbeidet med utvikling av ny statistikk, skal Bufdir samarbeide med 
Sentralenheten for fylkesnemndene om utvikling av fylkesnemndsstatistikk.  

Årsrapport 

73 

Videreføre samarbeidet med SSB om å utvikle statistikk på 
barnevernsområdet. Bufdir bes om å prioritere statistikk som tydelig skiller 
på paragrafer (frivillig/tvang) og som både viser tall for "i løpet av året" og 
"ved utgangen av året". Oppdraget skal utføres i tett samarbeid med BFD.  

Årsrapport 

  Digitalisering og digital sikkerhet   

74 

Det vises til oppdatering av BFDs Oversikt over digitaliseringsprosjekter og -
tiltak i sektor høsten 2020. BFD ber om at informasjonen i oversikten som 
gjelder Bufdir oppdateres og oversendes som vedlegg til andre 
tertialrapport. 

2. tertialrapport 

  Samfunnssikkerhet og beredskap   

75 
Etablere en egen sikkerhetsorganisasjon slik at virksomheten kan behandle 
sikkerhetsgradert informasjon jf. kravene i sikkerhetsloven.  

Årsrapport 

76 
Revidere Bufdirs risiko- og sårbarhetsoversikt (ROS) i lys av covid-19-
pandemien.  

Vedlegg til andre 
tertialrapport 

77 
Utarbeide evalueringsrapport for Bufdirs håndtering av covid-19-
pandemien.  

BFD kommer tilbake til frist.  

  Oppdrag fra tidligere tildelingsbrev som ikke ble fullført i 2020 og oppdrag som løper over flere år   

  Fra TB 2020   

  
Bufdir skal følge opp tiltak i Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-
2021) de har fått ansvar for, jf. tildelingsbrev 2018, 2019, 2020 og 2021 

Årsrapport 



 

 

 

  
Bidra i arbeidet med å utvikle en tverrsektoriell kompetansestrategi om vold 
og overgrep i samarbeid med aktuelle direktorater 

Årsrapport 

  
Bufdir skal følge opp BFDs tiltak i Handlingsplan mot voldtekt (2019 - 2022). 
Bufdir skal rapportere til Politidirektoratet (POD) i henhold til PODs plan for 
rapportering, jf. tildelingsbrev for 2020.  

Årsrapport 

  
Bufdir skal som sekretariat for Fritidserklæringen legge til rette for at det 
utarbeides årlige planer for arbeidet, jf. tildelingsbrevet for 2020.   

Årsrapport 

  

Bufdir skal koordinere og følge opp regjeringens nasjonale strategi for 
foreldrestøtte Trygge Foreldre- trygge barn (2018-2021), og utarbeide årlig 
statusrapport for oppfølgingen av alle tiltakene i strategien, jf.  
Tildelingsbrev 2018, 2019, 2020 og 2021.    

Årsrapport  

  

Styrke bo- og støttetilbudet for unge over 18 år utsatt for tvangsekte-skap 
og æresrelatert vold ved å:i) Bidra til at en kommune etablerer en ekstra 
botilbudsplass ii) Bidra til at en kommune etablerer en ekstra botilbudsplass 
for enslige foreldre med barn.iii) Bidra til at målgruppa får tilstrekkelig 
oppfølging etter opphold i bo- og støttetilbudet i de fem kommunene som 
har bo- og støttetilbud i dag, herunder kommunen i Nord-Norge. 

31.12.2020 /Halvårig 
rapportering til KD, via BFD. 

  Fra TB 2019   

  

Styrket innsats i Oslo for å styrke barnevernets arbeid med barn (12-15 år) 
som begår eller står i fare for å begå lovbrudd. Tildele Oslo kommune midler 
til å utvikle og implementere tiltak for å styrke barnevernets arbeid med 
målgruppen i Oslo i samarbeid med politiet, samt på hensiktsmessig måte 
bistå Oslo kommune faglig i dette arbeidet.  

Årsrapport 

  Tidligere tildelingsbrev   

  
Bufdir skal følge opp tiltak 15 (Øke barnevernets kompetanse, jf. O 5.2.3 i TB 
2017) og 18 (Heve kompetansen blant ansatte på krisesentrene) i 
Handlingsplan mot menneskehandel 

Årsrapport 

  

Bufdir skal delta i 0-24 samarbeidet (2015-2020) om utsatte barn og unge, 
jf. tillegg nr. 4 til tildelingsbrev i 2015 og tildelingsbrev 2017 og 2021. Det 
femårige samarbeidet avsluttes i april 2021. Regjeringen skal ta stilling til 
hvordan samarbeidet skal fortsette, når anbefalingene fra direktoratene 
foreligger.    

Årsrapport 



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

Adopsjon

En sammenstilling av talloversikter for de tre siste årene på regionsnivå og nasjonalt nivå, inndelt i 

innenlands og utenlandsadopsjoner og fordelt på sakstyper over: 

• Antall søknader, innvilgelser og avslag, som regionene og Bufdir behandler etter adopsjonsloven. Årsrapport

• Saksbehandlingstiden for de enkelte trinn i saksbehandlingen (utredning, vedtak, fra vedtak til    

tildeling mv.) og saksbehandlingstiden hos Faglig rådgivende utvalg.

Driftsstillatelser til organisasjoner Årsrapport

Fornyelser av formidlingstillatelser  Årsrapport

Barnevernet

Kommunalt barnevern

Kommunalt barnevern

Antall kommuner som mottar tilbud fra veiledningsteam Årsrapport

Antall studieplasser totalt i barnevernsfaglige videreutdanninger (kompetansesatsingen) 1. tertialrapport

Fosterhjem

Fosterhjemsbaserte tiltak

Antall og andel saker hvor Bufetat bistår kommunene med rekruttering i slekt og nettverk Årsrapport

Antall og andel barn som får fosterhjem til ønsket dato for ønsket oppstart Tertial- og årsrapport

Antall og andel barn som venter på fosterhjem under 30 dager etter dato for ønsket oppstart Tertial- og årsrapport

Antall og andel barn som venter på fosterhjem mellom 30 og 90 dager etter dato for ønsket oppstart Tertial- og årsrapport

Antall og andel 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

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 barn med opphold over 1 år. 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

Rapportering 

Rapportering på kvantitativ data 2021



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 basert på kommunenes halvårsrapportering og SSBs 

statistikk. 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) 

25. september (første 

halvår) og 15. mars (andre 

halvår), samt 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

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
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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.

01.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. 

Rapporteringsfrist 1. april,  

årlig fom 2022. 

Gi en oversikt over ferdigstilte, pågående og planlagte evalueringer, forskningsprosjekter, kartlegginger og 

kunnskapsoppsummeringer i perioden fra 1. januar 2021. 

Rapporteringstidspunkt: 1. 

april og 1. oktober i egen 

mal

Kort sammendrag av ferdigstilte rapporter og en nærmere redegjørelse for resultater, anbefalinger og vurderinger fra 

ferdigstilte evalueringer. Dette gjelder også interne rapporter og kunnskapsoppsummeringer m.m.  Rapporteringene skal 

omfatte både egeninitierte aktiviteter og oppdrag som er gitt fra BFD og KUD

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

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Redegjøre kort for virksomhetens oppfølging av likestillings- og diskrimineringsloven. 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

Fylkesmennenes tilsyn med Bufetat

Kvalitativ vurdering av fylkesmennenes 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

Økonomi

Regnskapsrapportering

I tillegg til tertial- og årsrapport skal Bufdir levere økonomirapport, ihht mal, for månedene januar, mars, juli og oktober. 

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.

Den 20. måneden etter

Månedsrapporten for mars, og juli skal inneholde en status og risikovurdering knyttet til utlysning, søknadsbehandling og 

utbetalinger for samtlige tilskuddsordninger Bufdir forvalter. 
20. april og 20. august

Månedsrapporten for januar skal inneholde en statusrapport for alle enkelttiltak på kap. 854, post 21. Månedsrapportene 

for mars og juli skal inneholde en statusrapport for alle enkelttiltak, med prognose for fremdrift og økonomibehov ut året 

på følgende kapittel og poster:

kap. 840, post 21, 61, 70 og 73

kap. 842, post 21 og 70

kap. 846, post 21, 60, 61, 62, 70, 71 og 79

kap. 854, post 21, 61, 71

kap. 351, post 21, 70, 72, 73

kap. 352, post 21, 70,71,72

Månedsrapporten for juli skal inneholde anslag for finansieringsbehov på alle enkeltprosjekter det påfølgende året, 

inkludert midler som skal overføres til neste år og en kort beskrivelse av hva midlene skal gå til, under følgende kapitler 

og poster:

20. august 

kap. 351, post 21, 71

kap. 352, post 21, 70



Tildelingsbrev til Bufdir 2020 – Vedlegg nr. 2 

DigiBarnevern – rutiner for rapportering fra Bufdir til BLD og 

terskler for avvik  

 
Rutiner for rapportering 

Ordinær rapportering for DigiBarnevern skjer i forbindelse med tertial- og årsrapporter, med krav til 

innhold i rapportering slik det beskrives i dette dokumentet. Leveranser og milepæler er definert i 

DigiBarneverns styringsdokument, tidfestet pr. kvartal.  

 

I eget vedlegg, jf. rapporteringskrav i vedlegg 1, skal direktoratet gi status og egne vurderinger av: 

- Framdrift, kvalitet og måloppnåelse for milepæler og leveranser 

- Økonomisk status, inneholdende påløpte kostnader så langt og prognose for resten av året, 

fordelt på kapittel, post og delleveranse 

- Overordnet risikovurdering av prosjektet 

 

Det arrangeres særmøter i etterkant av de tre årlige rapporteringstidspunktene. Særmøtene forberedes 

og avvikles etter mønster fra de ordinære etatsstyringsmøtene. Det vil kunne gis styringssignaler i 

både særmøter og etatsstyringsmøter. Fagmøter avholdes ved behov.  

 

Ekstraordinær rapportering ved avvik 

Avvik innenfor avtalt toleranseramme definert nedenfor rapporteres fra Bufdir til BLD i tertialvis 

rapportering og særmøter, som beskrevet over. Dersom prognoser viser avvik utover toleranseramme 

skal direktoratet rapportere særskilt og det kan berammes ekstraordinært møte. 

 

Terskler for avviksrapportering (toleranseramme):  

 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. 

 Manglende innfrielse av krav fra Difis medfinansieringsordning. 

 En leveranse endrer vesentlig funksjonalitet eller kvalitet i forhold til det som er beskrevet i 

prosjektets styringsdokument. 

Siste gjeldende periodiserte budsjett fordelt på kapittel, post og delleveranser forelagt departementet er 

referansen for hva som vurderes som av avvik. Prosjektet kan innenfor prosjektets totalramme fordele 

midler fra et delprosjekt til et annet. 

 

Veivalg som er av vesentlig og prinsipiell karakter skal forelegges BLD. 

 

 

 



Vedlegg 3 - Foskningsplan for 2021

Prosjekttittel Totalbudsjett Kapittel/ post Hovedtema Type prosjekt Status
Planlagt 

ferdigstillelse (år)

Planlagt 

ferdigstillelse 

(mnd)

Initiert av Leverandør Kort beskrivelse av prosjektet


