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I. INNLEDNING




I tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementets (BLDs) styringssignaler til Barne-, ungdoms- og
familieetatens (Bufetats) virksomhet i 2011. Tildelingsbrevet er basert på Prop. 1 S




(2010-2011) for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.




Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) mottar fullmakten på vegne av
Bufetat. Direktoratet skal samordne virksomheten i regionene for å sikre likeverdig
tjenesteyting i hele landet. Direktoratet har ansvaret for den faglige og administrative
ledelsen av etaten, og kan dermed instruere og delegere til regionene i Bufetat.

BLD legger til grunn at målene beskrevet i budsjettproposisjonen er retningsgivende
for Bufetats arbeid. Det er vedlagt et rapporteringsskjema som det skal rapporteres på
til departementet. Styringsdialogmøtene i 2011 vil ta for seg både måloppnåelse og
rapporteringskrav.

Direktoratets roller
Bufdir er som fagdirektorat underlagt Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet. Bufdir skal være et  fagorgan  på følgende områder;
barnevern, familievern, likestilling og antidiskriminering, vold og overgrep i nære
relasjoner, og adopsjon. Innenfor området likestilling og antidiskriminering har Bufdir
i 2010 / 2011 fått vesentlige nye oppgaver knyttet til tverrsektorielle tiltak for personer
med nedsatt funksjonsevne og lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. I denne
rollen ligger det at direktoratet skal inneha nødvendig kompetanse på nevnte
fagområder og være en leverandør av gode faglige innspill til departementet. Bufdir
skal også ha bestillerkompetanse, med god oversikt over fagmiljøer, slik at
ekspertkompetanse kan innhentes ved behov.

Direktoratet og regionene i Bufetat har videre en rekke faste  forvaltningsoppgaver.  I
forvaltning ligger det bl.a. å behandle saker etter gjeldende lover, for eksempel etter
adopsjonsloven, barneloven og ekteskapsloven, forskrifter m.m. og administrasjon av
tilskuddsordninger. BLD er opptatt av at forvaltningen av tilskuddsordningene er av
høy kvalitet. Bufdir skal også behandle søknader om rettlerdsvederlag innenfor BLDs
ansvarsområde. Dette er oppgaver direktoratet og regionene i Bufetat utfører på vegne
av departementet.

Side 2



Bufdir skal  styre  Bufetats regioner og skal videre sikre at vedtatt politikk  iverksettes
på etatens ansvarsområder, herunder sikre rettssikkerhet, likebehandling og
saksbehandling av høy kvalitet. Bufdir skal sikre en god, stabil og sikker drift for
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede og Deltasenteret. Direktoratet har
ansvar for å utarbeide oppdragsbrev til RVTS Sør og deltar i styringsdialogen med
RVTSene sammen med Helsedirektoratet. Direktoratet utarbeider oppdragsbrev til
Adferdssenteret. Direktoratet har ansvar for at prosjektsamarbeidet i Barentsregionen,
og program for utsatte barn og unge i Barentsregionen (CYAR) i regi av Bufetat region
Nord videreføres.

Ressursplanlegging og "paratkompetanse"
Der ikke annet er sagt, legges det til grunn at den løpende virksomheten videreføres.
Det forutsettes at endringer og informasjon som er viktig for politikkutforming,
regelverksutforming eller måloppnåelse på feltet tas opp med BLD i den løpende
styringsdialogen. Direktoratet må på eget initiativ varsle departementet der man ser en
utvikling på et forvaltningsområde departementet bør være kjent med.

Direktoratet har ansvar for å nå fastlagte mål gitt i tildelingsbrevet og foreta
prioriteringer i tråd med styringssignalene fra departementet. Avvik må tas opp med
departementet. Videre må direktoratet gjøre avveininger mellom bruk av ressurser på
faste og nye oppgaver, løpende virksomhet, egeninitierte prosjekter og avsetning for
oppgaver som oppstår i løpet av året. Det er Bufdirs ansvar å sørge for tilstrekkelig og
tverrfaglig kompetanse.

Departementet legger videre til grunn at Bufdir etter behov skal bistå departementet i
forbindelse med politikk- og regelverksutforming på direktoratets ansvarsområder.
Direktoratet må ha systemer slik at det raskt er mulig å fremskaffe etterspurt kunnskap
og nødvendige vurderinger. Eksempler på slik informasjon kan være tallmateriale,
tilstandsrapportering på fagfelt, grunnlagsmateriale, og annen informasjon
departementet har behov for i den politiske hverdagen. I 2011 vil det for eksempel være
en større evaluering av barnevernsreformen. Bufetat må påregne å benytte noe tid på
dette.

II. OVERORDNEDE MÅL OG SATSNINGER I 2011

Bufetat iverksetter velferdstjenester på vegne av staten og skal derfor arbeide for at
midlene som tildeles benyttes ut fra formålet med tjenesten. Bufetat arbeider i
hovedsak innenfor 5 hovedområder. Departementets mål for hovedområdene er:

Barne- og ungdomsvern:  Barn og unge som omfattes av barnevernloven skal
gis omsorg og vern slik at de mestrer sine liv og utvikler sine evner.
Familievern:  Familievernet skal være et naturlig sted å henvende seg om man
opplever samlivsproblemer og foreldremeklingen skal oppfattes som
meningsfull. Tilbudene skal ha lavterskelkarakter og ha god faglig kvalitet.
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Likestilling og antidiskriminering:  Relevante brukergrupper, herunder
personer med nedsatt funksjonsevne, skal oppleve Bufetat som en fagetat på
likestillings- og ikke-diskrimineringsfeltet.
Adopsjon:  Bufetat skal sikre at barns interesser ved innenlands- og
utenlandsadopsjon bli ivaretatt og sørge for enhetlig praksis i behandlingen av
adopsjonssakene.
Vold og overgrep i nære relasjoner:  Bufetat skal bidra til at personer som er
utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner får et godt hjelpetilbud.
Samarbeidet mellom ulike tiltak og tjenester skal være godt.

Det er brukerne som skal stå i fokus for Bufetats virksomhet. Et geografisk likeverdig
tjenestetilbud er derfor et felles mål for hovedområdene. Videre må etaten sikre
likeverdighet til en befolkning preget av mangfold når det gjelder kjønn, seksuell
orientering, funksjonsevne, etnisitet, religion mv. Hensikten med virksomheten er at
barn, unge, familier og andre som benytter Bufetats tjenester får den hjelpen og støtten
de trenger og har rett på.

For å oppnå dette må Bufetat
ha høy rettsikkerhet i saksbehandlingen
ha høy kvalitet i sine tjenester
evne å tilpasse seg brukernes behov
ha god kompetanse på mangfold,
ha god økonomisk styring og
samarbeide godt med kommunene

Etaten skal ha en åpen og god forvaltning, som sikrer rettssikkerhet og legitimitet.
Bufdir er ansvarlig for at etaten drives effektivt med hensyn til styring og organisering.
Hele etaten skal utnytte de tildelte ressursene slik at etaten får mest mulig ut av
midlene stilt til rådighet. Etaten skal således gi barn, unge, voksne og familier
kostnadseffektive tiltak med høy kvalitet uansett geografisk plassering i Norge. Det er
ledelsens hovedoppgave å sørge for at dette fakjsk skjer.

Evnen til å tilpasse seg brukernes behov krever at virksomheten har god
omstillingsevne. Det er de siste årene gitt flere nye føringer til Bufetat. Et eksempel er
at bruken av institusjonsplasser for barnevernsbarn skal ned og at omsorgsplassering
av barn i større grad skal skje i fosterfamilier. Dette krever at etaten klarer å tilpasse
seg slik at institusjonstilbudet som tilbys er i tråd med de nye føringene, og at
alternative plasseringer i fosterfamilier er klare til å ta over.

Etatens evne til å ivareta disse forholdene påvirkes av de føringer som gis av
departementet, men også av etatens egne arbeidsformer og holdninger. På generelt
grunnlag er kompetanseheving i organisasjonen et viktig element for evnen til å tilpasse
seg. Like viktig er de kravene som settes fra ledelsen og hvilke arbeidsformer som
velges.
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For å nå målene for de ulike områdene er et godt samarbeid mellom Bufetat,
kommunene og andre relevante instanser en forutsetning. For eksempel skal etaten
etter anmodning fra kommunene bistå barnevernstjenesten i kommunene med
plassering av barn utenfor hjemmet. Bufetat har ansvaret for å tilby forsvarlig
plasseringer av barn i samarbeid med kommunene. Gjennom fagteamene skal Bufetat
tilby faglige råd og veiledning. Bufetat har også i oppgave å yte faglig bistand til
samlivskurs, pappagrupper mv. i regi av kommunene. Ut over dette forvalter etaten
tilskuddsordninger. At disse tjenestene er sentralisert gjennom Bufetat er begrunnet i
behovet for likeverdige tjenester i hele landet og stordriftsfordeler ved
samorganisering.

Det er viktig at etaten kontinuerlig etterstreber å ha et godt tilgjengelig fagtilbud, et
tilstrekkelig spekter av tilgjengelige tjenester og en god tilskuddsforvaltning, slik at
kommunene er i stand til å utføre de oppgavene de etter loven er pålagt og står
ansvarlige for. Videre skal Bufetat samordne seg på tvers av egne administrative
grenser med hensyn til områder hvor etaten er pådriver overfor kommunene.

Bufdir skal videreføre prioriteringen av ideelle aktører ved anskaffelser i barnevernet.
Departementet har forventninger til at det arbeides videre med å realisere effekter
innenfor fokusområdene i Program 2010. Disse fokusområdene er inntak og tiltaksvalg,
oppholdstid på institusjon og utgifter pr. statlig institusjonsplass. Vi vil komme tilbake
til rapportering på disse områdene.

Med dette som utgangspunkt gir departementet følgende prioriterte oppgaver
for Bufetat i 2011:

Bufetat skal ha høy kvalitet i tjenestetilbudet og utvikle og implementere
kunnskapsbaserte og differensierte barnevernverntiltak av god kvalitet
Familievernet skal prioritere arbeid med familier med barn og hvor
konffiktnivået er høyt
Bufetat skal prioritere arbeid med å fremme likestilling og ikke-diskriminering
med særlig vekt på hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne og
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Bufetat skal styrke samarbeid og felles forståelse med kommunene for å gi gode
tilbud til barn, unge og familier
Bufetat skal prioritere budsjettbalanse og god omstillingsevne i tiltaksapparatet
og i egen administrasjon.

III. MÅL, STYRINGSPARAMETERE, RESULTATKRAV OG OPPDRAG

Departementet har utarbeidet mål og styringsparametre for områder som er i tråd med
de overordnede målene for Bufetats arbeidsområder og med de prioriterte oppgavene
for 2011. Hovedmålene er utarbeidet med utgangspunkt i hoved- og delmålene i Prop. 1
S (2010-2011).
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Hovedmål 1. Et barne- og ungdomsvern som baserer omsorg og
tilrettelegging på kunnskapsbaserte og differensierte barneverntiltak av
god kvalitet1

Et godt barnevern må blant annet ta utgangspunkt i kunnskapsbaserte tjenester som
kan dokumentere gode resultater. Bufetat skal videreutvikle kvaliteten i barnevernet.
Etaten skal ha oversikt over egen praksis, korrigere identifiserte feil og iverksette tiltak
for kvalitetsutvikling. Departementet er opptatt av at kompetansen til ansatte i Bufetat
videreutvikles. Like viktig er det at denne kompetansen benyttes i samarbeidet med
kommunene på en god måte. Departementet er opptatt av at etaten skal ha et
differensiert institusjonstilbud med et godt samsvar mellom institusjonen målsetting,
faglige metoder, kompetanse og barnets behov. BLD ønsker at antall barn under 12 år i
institusjon reduseres. Det er viktig å øke tilgangen på fosterfamilier slik at det finnes et
reelt alternativ til omsorgsplasseringer i institusjon. Det er også viktig å redusere
ventetiden på fosterhjemsplasser. Videre er det et mål å øke kvaliteten på fosterhjem.
Fosterhjemmene skal følges opp med tilbud om generell veiledning og opplæring
særlig det første året etter en plassering for å hindre brudd i relasjonen. Dette kommer
i tillegg til grunnopplæringen som gis.

Delmål 1.1 Økt bruk av kunnskapsbaserte tiltak i statlig og kommunalt barnevern

Styringsparametre:
Antall barn i MST, PMTO, MultifunC

Resultatkrav: Økt bruk av MST, PMTO, MultifunC som andel av
benyttede tiltak i barnevernet
Rapportering årsrapport

Antall oppholdsdager og antall barn under 12 år i institusjon
Resultatkrav: Redusert antall barn under 12 år i institusjon
Rapportering årsrapport

Oppdrag:
BLD mener det er behov for å øke etatens og kommunenes kunnskap om
forskningsbaserte metoder slik at disse brukes mer. BLD ber Bufdir utvikle og
iverksette informasjonsstrategi om kunnskapsbaserte tiltak.

Rapportering årsrapport

I FOU-strategien 2009 — 2012 er "kunnskapsbasert" definert slik:  "Med kunnskapsbasert barnevern
mener vi at barnevernet skal basere fagutøvelsenpå best mulig tilgjengelig vitenskapelig kunnskap sammen
med utøverens e?faringer, kritiske og etiske vurderinger, brukernes preferanser og med kontekstuelle hensyn."
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Delmål 1.2 Tilstrekkelig fosterhjemstilbud og god oppfølging av fosterhjem og barn i
fosterhjem

Styringsparametre:
Ventetid for å få fosterhjem

Resultatkrav: Ventetid skal være under 6 uker fra vedtak er fattet
Rapportering hvert tertial

Antall tilgjengelige fosterfamilier
Resultatkrav: Øke tilgangen på fosterfamilier
Rapportering hvert tertial

Oppdrag:
Bufdir skal implementere Retningslinjer for statlig regional
barnevernmyndighets ansvar for veiledning og opplæring av fosterforeldre etter
plassering

Rapportering årsrapport

Delmål 1.3 Et differensiert og kvalitativt godt institusjonstilbud som ivaretar barn og
unges behov

Styringsparameter:
Antall statlige institusjonsplasser, inndelt etter type plassering

Resultatkrav: Sørge for at det gis et tilstrekkelig differensiert tilbud
tilpasset barnas ulike behov
Rapportering årsrapport

Delmål 1.4 Barn som mottar tiltak fra barnevernet skal ha tilgang på et godt ettervern

Oppdrag:
Bufdir skal ha et tiltaksapparat som gir et godt tilbud til barn som har behov for
ettervern i statlige tiltak

Rapportering årsrapport

Delmål 1.5 Et bo- og omsorgstilbud til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år av
god faglig kvalitet

Oppdrag:
Bufdir skal sørge for at enslige mindreårige asylsøkere under 15 år får et bo- og
omsorgstilbud av god faglig kvalitet og med oppfølging av skole, helsetjenester
mv.

Rapportering årsrapport
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Hovedmål 2. En velfungerende familievern- og foreldremeklingstjeneste
som prioriterer arbeid med familier med barn hvor konfliktnivået er høyt

Forebygging av samlivsbrudd er en viktig oppgave for familievernet. Samtidig vet vi at
dårlig samarbeidsklima og høyt og/eller vedvarende konfliktnivå mellom foreldrene er
den viktigste årsaken til barns problemutvikling i etterkant av foreldrenes
samlivsbrudd. Det er et mål at flere foreldre med høyt konfliktnivå kommer fram til
gode og holdbare avtaler om barna gjennom mekling, der saken er egnet for det. Det er
en utfordring å få flere av disse foreldrene til å nyttiggjøre seg den frivillige delen av
meklingstilbudet. Meklerne skal oppfordre foreldrene til å bruke meklingstilbudet og
familievernets øvrige tilbud for å komme fram til avtaler og få hjelp til å bedre
foreldresamarbeidet. Meklernes kompetanse og tilnærming har også betydning for en
effektiv utnyttelse av ordningen. Det er nødvendig med holdningsskapende tiltak
overfor advokater og dommere slik at disse informerer om og motiverer foreldrene til
mekling og bruk av familievernets tilbud der saken er egnet for det.

Bufetats arbeid på området bør sees i sammenheng med anbefalte tiltak for å nå målet
om å redusere andelen barnefordelingssaker for domstolene (arbeidsgrupperapport,
BLD, ferdigstilt desember 2010).

Delmål 2.1 Bedre utnyttelse av meklingsordningen og familievernets tilbud i
høykonfliktsaker som alternativ og supplement til domstolsbehandling

Styringsparametre:
Gjennomføre tiltak for å øke metodisk og faglig kompetanse hos meklere i
høykonfliktsaker

Resultatkrav: Dokumentere gjennomførte tiltak
Rapportering årsrapport

Tidsbruk under mekling i saker der foreldrene vurderer å reise sak for retten
Resultatkrav: Skal øke
Rapportering årsrapport

Oppdrag:
BLD ber om at det interne samarbeidet, med andre hjelpeinstanser
(barnevernet, NAV m.fl.) og domstolene økes. BLD ber om at det igangsettes
flere samarbeidsprosjekter mellom familievernkontorer og domstoler, og lages
"god praksis" — eksempler på samarbeid.

Rapportering årsrapport

Delmål 2.2 God kapasitet i meklingsordningen for foreldre ved samlivsbrudd
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Styringsparametre:
Andel meklingssaker gjennomført ved familievernkontor

Resultatkrav: 75 % av alle meklingssaker
Rapportering årsrapport

Andel av meklingssaker som får tilbud om time innen 3 uker fra begjæring.
Resultatkrav: 100 prosent
Rapportering: årsrapport

Hovedmål 3. Ved hjelp av virkemidlene til rådighet skal etaten bidra til å
fremme fikestilling og hindre diskriminering, med særlig vekt på
personer med nedsatt funksjonsevne og lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner

Bufdir skal i 2011 etablere et ressurssenter for lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner, samt arbeide videre med å realisere mål og tiltak i regjeringens
handlingsplan på lesbiske, homofile, bifile og trans — feltet. Bufdir fikk i 2010 overført
en oppgaveportefølje knyttet til sektorovergripende tiltak for personer med nedsatt
funksjonsevne. Bufdir skal i 2011 arbeide videre med å sikre at de nye funksjonene
innlemmes og videreutvikles i direktoratet. En viktig del av dette arbeidet er å
utarbeide faglige råd til BLD for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres
familier. Feltet forutsetter samarbeid med en rekke myndigheter og organisasjoner.
Spesielt viktig er etableringen av systematisk samarbeid med sentrale
brukerorganisasjoner knyttet til utvikling og forbedring av tiltak og tjenester.

Delmål 3.1 Bedre levekår og livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner

Oppdrag:
Bufdir skal i 2011 etablere et ressurssenter for lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner (lhbt). Det skal videre utvikles og iverksette en plan for å øke
fagkompetansen og bedre tilbudet ovenfor lhbt — personer innen barne- og
familievernet. Vi ber om at direktoratet dokumenterer hvordan det jobbes med
opplæring og tjenesteutvikling på dette området.

Rapportering 1. tertial og årsrapport

Delmål 3.2 Bedre levekår og livssituasjon for personer med nedsatt funksjonsevne

Oppdrag:
BLD ber om at Bufdir utfører følgende oppdrag som bidrag til måloppnåelse:
plan for FoU-aktiviteter, strategiplan for barn og unge med nedsatt
funksjonsevne, gjennomføre evaluering av tilskuddsordningen for
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funksjonshemmedes organisasjoner og følge opp nytt informasjons- og
utviklingsprogram rettet mot utviklingshemmede.

Rapportering 1. tertial og årsrapport

BLD ønsker at direktoratet skal bidra til utvikling og bruk av universell
utforming og gjennomføring av tiltak i Regjeringens handlingsplan for universell
utforming 2009 - 2013. Vi ber om at det utvikles en plan for gjennomføring og at
direktoratet dokumenterer oppfølgingen og resultater av arbeidet.

Rapportering: 1. tertial for gjennomføringsplanen, årsrapport for
oppfølging og resultater

Hovedmål 4. Et godt samarbeid med kommunene

Bufdir har ansvar for å samordne sitt arbeid og sine tiltak rettet mot kommunene. Et
godt tilbud til barn og familier fordrer videre et godt samarbeid med kommunene.
Dette gjelder både på direktoratsnivå og innenfor familievernet og barnevernet. Bufetat
har ansvar for å tilby faglige råd og veiledning og skal i samarbeid med kommunene
tilby forsvarlig plasseringer av barn. Bufetat skal bistå kommunene i arbeidet med å
sikre at flere unge får ettervern. Et godt samarbeid krever at fagteamene og
kommunene opparbeider en så felles forståelse i enkeltsaker som mulig. At Bufetat
tidlig involveres i sakene kan bidra til dette. Bufetat skal støtte opp under kommunenes
arbeid for god kompetanse og kvalitet i det kommunale barnevernet. Bufetat skal sørge
for hensiktmessig koordinering av statlige virkemidler, herunder tilskuddsmidler til
kommuner. Det er også viktig at akuttjenesten fungerer godt.

Delmål 4.1 Være pådriver i arbeidet for inngåelse av samarbeidsavtaler mellom
Bufetat og kommunene og mellom kommunale barneverntjenester og
fagteam

Styringsparametre:
Antall inngåtte avtaler

Resultatkrav: Skal øke
Rapportering årsrapport

Oppdrag:
BLD ber om at Bufdir ser på arbeidsmåter for samarbeid i forkant av
plasseringer gjennom tiltaks- og omsorgsplaner. Hensikten med dette er å
foreslå arbeidsmåter som sikrer at etaten kommer tidligere inn 1 enkeltsaker, og
at dette skal bidra til et bedret samarbeid med kommunene.

Rapportering årsrapport

Delmål 4.2 God akuttjeneste hvor barna plasseres i gode tiltak av høy kvalitet
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Oppdrag:
BLD ber om at det utarbeides rutiner for en god akuttberedskap. BLD er spesielt
opptatt av hvordan kommunene blir møtt i en akuttsituasjon, at barna raskt
plasseres og at akuttilbudet er i tråd med barnas behov.

Rapportering årsrapport

Delmål 4.3 Være pådriver ovenfor kommunene i tiltak for å styrke foreldrerollen

Oppdrag:
BLD ber om at Bufdir kort redegjør for hvordan pådriverarbeidet ovenfor
kommunene samordnes internt i etaten (for eksempel pappagrupper, "Ser du
meg"-grupper, "Godt samliv!"-kurs, Foreldreveiledningsprogrammet m.m.)

Rapportering årsrapport

Hovedmål 5. God økonomisk og faglig styring

Det er et mål at etaten skal utnytte de tildelte ressursene effektivt. I dette legger
departementet at etaten skal ha et tilbud tilpasset brukernes behov og arbeide for å få
mest mulig ut av midlene til rådighet, herunder en effektiv organisering og drift. Dette
krever god tilpasningsevne i tiltaksapparatet og internt i organisasjonen. Resultatet skal
være at midler frigjøres, slik at brukerne kan få et bedre tilbud og aktiviteten kan øke.
BLD mener det er spesielle omstillingsutfordringer knyttet til vridning i tiltaksapparatet
mot barn og unge. Bufdir skal arbeide videre med de tre fokusområdene i program
2010 og fokusere på inntak av klienter i tråd med overordnede føringer, god
gjennomstrømning og effektiv drift i styringen av det statlige barnevernet. I tillegg skal
Bufdir orientere BLD om eget arbeid med omstilling i hele etaten, også i familievernet.

Delmål 5.1 Bufetat /Bufdir skal organisere driften og virksomheten slik at etaten
oppnår budsjettbalanse

Styringsparametre:
Periodisert budsjett og regnskap

Resultatkrav: Budsjettbalanse
Rapportering månedlig

Antall ansatte i administrative stillinger i direktoratet og regionene knyttet til
drift av de regionale tjenestene

Resultatkrav: Ingen vekst i antall ansatte i administrative stillinger i
direktoratet og regionene knyttet til drift av de regionale tjenestene, med
mindre etaten eksplisitt er tildelt midler til nye stillinger.
Rapportering årsrapport
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Delmål 5.2 Etaten skal ha god omstillingsevne

Oppdrag:
• Bufdir skal gi departementet en kort orientering om det direktoratet mener er de

viktigste omstillingsutfordringene i organisasjonen og orientere departementet
om hvordan det jobbes med omstilling, både i tiltaksapparatet og i egen
administrasjon.

o Rapportering første tertial

IV. ADMINISTRATIVE FORHOLD

4.1 Fellesføringer

Vi viser til rundskriv P 5/2010 Fellesforinger tildelingsbrevene for 2011 utgitt av
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

4.1.1 Inkluderende arbeidsliv

IA-avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær,
styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal
sette aktivitets- og resultatmål for å redusere syketraværet, øke sysselsetting av
personer med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år
forlenges med seks måneder.

Virksomhetene skal i årsrapporten systematisk beskrive sine egne aktivitets- og
resultatmål, samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp
under
denne.

4.1.2 Brukerundersøkelser

Alle statlige etater skal innenfor rammen av budsjettet regelmessig gjennomføre
brukerundersøkelser. Resultatene skal være offentlige.

Alle statlige virksomheter skal i årsrapporten rapportere om de har gjennomført
brukerundersøkelser og gjort dem offentlig tilgjengelige. De som ikke gjennomfører
brukerundersøkelser i 2011, skal rapportere om når slike undersøkelser vil finne sted.
Overordnet departement videresender rapporteringen samlet til FAD så snart som
mulig i 2012.
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4.1.3 Lærlinger i staten

Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for
virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens
rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger
sammenlignet med 2010. Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om hvilke
lærefag som vurderes som aktuelle og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises for
øvrig til Statens personalhåndbok kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for
lærlinger og lærekandidater i staten.

4.1.4 Statistikk for antall arbeidsplasser

Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter omtale statistikk over utviklingen i
antall arbeidsplasser i de deler av landet hvor virksomheten er lokalisert.

4.1.5 Tilgjengeliggjøring av offentlige data

Etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare
formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan
viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring
antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad).
Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med Referansekatalogen og
FADs føringer på nettstedet data.norge.no. Informasjon om hvilke rådata som er
tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Dette bør ses i sammenheng
med registrering av datasett på nettstedet data.norge.no.

Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester
med utgangspunkt i rådata, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i
maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av
rådata. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på
rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i
maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester. Det skal
fremkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom
publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes
i årsrapporten.

4.2 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen

I de tilfeller hvor det er tatt opp konkrete forhold fra Riksrevisjonen, skal Bufdir
iverksette nødvendige tiltak slik at de forhold som påpekes blir rettet opp. Arbeidet
med risikostyring må følges opp. Departementet ber om å bli orientert om hvordan
eventuelle merknader fra Riksrevisjonen er fulgt opp i etatsstyringsmøtene. Bufdir skal,
I samsvar med utarbeidede rutiner, oversende departementet kopi av svarbrev til
Riksrevisjonen når korrespondansen går direkte mellom Riksrevisjonen og etaten.
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4.3 Plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering

Likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
pålegger offentlige myndigheter å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme
likestilling og hindre diskriminering både som arbeidsgiver og offentlig myndighet.

Offentlige myndigheter skal rapportere på aktivitetsplikten som arbeidsgiver i
årsrapporten. Lovene skal fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av
kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisitet, religion mv.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven pålegger videre all offentlig virksomhet rettet
mott allmennheten å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming
innenfor virksomheten. I tråd med Regjeringens handlingsplan for universell utforming
og økt tilgjengelighet 2009-2013 skal statlige etater utarbeide handlingsplaner for
universell utforming innen 2011. Handlingsplanene skal dekke aktivitetspliktene i
diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 om universell utforming og omfatte både
virksomheten og sektoransvaret.

Aktivitets — og rapporteringspliktene omtales i Statens personalhåndbok, PM 2009 — 19
Informasjon om aktivitets og rapporteringsplikten vedrørende likestilling og arbeid mot
diskriminering".Bufdir skal som arbeidsgiver og offentlig myndighet følge opp disse
pliktene.

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet har utarbeidet en veileder for
statlige virksomheters rapportering på aktivitetsplikten. Veilederen er omtalt i Statens
personalhåndbok, PM 2010 — 12 Veileder til statlige virksomheters
likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten.Bufdir pålegges i 2011 å
følge opp anbefalingene til rapporteringen på aktivitetspliktene slik disse fremgår av
veilederen.

For øvrig utarbeidet BLD i 2010 en veileder til utredningsinstruksen. Bufdir må ta i
bruk Konsekvenser for likestilling. Utredning i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne,
etnisk opprinnelse, religion m.m., når direktoratet arbeider med utredninger, reformer,
tiltak, strategier mv.

Etaten må ha god kompetanse knyttet til mangfold, spesielt gjelder dette etniske
minoriteter i barnevernet og familievernet. Bruk av kvalifisert tolk er også sentralt i
dette arbeidet.
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V. RAPPORTERING, RESULTATOPPFØLGING, HANDLINGSPLANER OG
NYE OPPGAVER

5.1 Virksomhets- og regnskapsrapportering

Ved disponering av bevilgningen for 2011 må Bufdir ta hensyn til de hovedmål og
prioriteringer som framgår av Prop.1 S (2010-2011). Kravene om å oppnå resultater må
imidlertid ikke medføre tvil om at bevilgningsrammen er overordnet. Bufdir har ansvar
for at bevilgningen blir brukt formålstjenlig og økonomisk i samsvar med
Bevilgningsreglementet og forutsetningene i Stortingsvedtaket, herunder ansvar for å
føre kontroll med at bevilgningen ikke overskrides. Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet forutsetter at særskilte forhold som reduserer muligheten
til å holde fastsatt budsjett tas opp med departementet så snart som mulig sammen med
forslag til tiltak som gjør at rammen likevel kan holdes.

Departementet styrer Bufdir i henhold til ulike styringsparametre. Begrepet defineres
som:

Styringsparameter er alle typer målemetoder eller kvalitative vurderinger som brukes
i styringen av virksomheten på ulike nivåer. Styringsparametere måler eller
beskriver direkte eller indirekte i hvilken grad virksomheten når sine overordnede
mål i en gitt periode (eksempelvis et budsjettår). For hvert styringsparameter kan det
settes et konkret ambisjonsnivå for hvilke resultater som skal nås i den aktuelle
perioden. Dette kalles gjerne et resultatmål.(Senter for statlig økonomistyring — En
veileder i resultatmåling)

Tertialrapporter og årsrapport
En rekke av styringsparameterne i tildelingsbrevet har tilknyttet ambisjonsnivå, og
disse er omtalt som resultatkrav. Bufdir skal i tertialrapportene og årsrapport
rapportere om måloppnåelse, se rapporteringskrav og tidspunkt for de enkelte
styringsparametrene, oppdragene og nye oppgavene i kapittel 3. Resultatkravet danner
grunnlag for vurdering av måloppnåelse. Det skal redegjøres for eventuelle avvik fra
mål og prognoser, herunder hva Bufdir vil gjøre for å sikre måloppnåelse.

Virksomheten skal informere departementet om vesentlige avvik i forhold til vedtatte
planer eller tildelingsbrev, straks virksomheten får kjennskap til slike avvik.
Virksomheten skal videre fremme forslag om mulige korrigerende tiltak.

Regnskapsrapporten skal vise hver post og en prognose for
resten av året, som gir en forklaring på forventet forbruk. Poster som viser avvik
mellom prognoser og budsjett skal kommenteres.

Det er et krav at virksomhets- og regnskapsrapport sees i sammenheng. Bufdir skal i
tertialrapportene og årsrapport på et overordnet nivå gjør rede for ressursmessige
prioriteringer og status for Bufdirs virksomhet.
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Øvrig rapportering
Om nødvendig må virksomheten på departementets forespørsel kunne gi rask
dokumentasjon på regnskaps- og resultatutviklingen.

I tillegg skal det gis rapportering i henhold til vedlegg. Så langt det er mulig skal det
også gis en vurdering av taIlmaterialet. Rapportering på handlingsplaner skal gjøres i
eget vedlegg.

BLD vil komme nærmere tilbake til frister for utarbeidelse av materiale til bruk i
arbeidet med statsbudsjettet i egne henvendelser. BLD vil også komme tilbake til frister
for oversendelse av korreksjonsanmodning/omposteringer, forklaringer til
statsregnskapet og årsrapport til Riksrevisjonen i et eget brev. Videre vil BLD komme
tilbake til behov for innspill ved utarbeidelsen av Prop. 1 S (2011-2012) for Barne-,
likestillings- og
inkluderingsdepartementet.

Etatsstyringsmøter
I etterkant av virksomhetsrapporteringen blir det avholdt etatsstyringsmøter mellom
Bufdir og departementet for å diskutere status på Bufdirs ansvarsområde.
Departementet vil i 2011 avholde tre etatsstyringsmøter med Bufdir, og det legges opp
til møter 22. mars, 14. juni og 11. oktober.

5.2 Rapporteringstidspunkt:

Rapportering Rapporteringstids- Frist til BLD
punkt

Regnskapsrapportering månedlig 20. påfølgende måned
RNB 4.03.2011
Resultatrapport til Prop. 1 S 18.03.2011
Fullstendig tekstutkast til Prop. 1 S 13.05.2011
Rammefordeling 20.05.2011
Tertialrapport som skal inneholde: 1. tertial 01.06.2011

virksomhetsrapport
regnskapsrapport

Tertialrapport som skal inneholde: 2. tertial 01.10.2011
virksomhetsrapport
regnskapsrapport

Nysaldering 04.10.2011
Konsekvensjustering/satsingsfors1 10.12.2011
ag 2013
Arsrapport og regnskap 31.12.2011 28. 02.2012
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5.3 Handlingsplaner

Det skal rapporteres på tiltak i følgende handlingsplaner:
"Norge universelt utformet 2025, Regjeringens handlingsplan for universell
utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 2013": tiltak B16, IS1 og på delprosjekter i
andre tiltak. Direktoratet skal også rapportere på status for sin egen
handlingsplan for universell utforming.

"Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering": tiltak
39, 40 og 41

"Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner": tiltak 6, 16, 23
og 49.

Vold i nære relasjoner (2008-2011) "Vendepunkt", tiltak 44 og tiltak 49.

Handlingsplan mot kjønnslemlestelse, tiltak 7, 10, 20 og 26.

Handlingsplan mot tvangsekteskap. Tiltak 9, 10, 12, 21, 24, 27, 28 og 40.

5.4 Nye oppgaver og andre foringer

Bufetat får følgende nye oppgaver i 2011. Listen under er en fullstendig oversikt over
nye oppgaver som meddeles i dette brevet, og inkluderer derfor også de nye oppgavene
som allerede er omtalt i kapittel 3. Departementet vil eventuelt komme tilbake til
overføring av oppgaver som i dag ligger i departementet.

Driftsansvar for Papparingen
Bufdir skal promotere og følge opp tilbudet om pappagrupper i programmet
Papparingen overfor aktuelle kommuner.

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
Bufdir skal utarbeide ny strategiplan for barn og unge med nedsatt
funksjonsevne, evaluere tilskuddsordningen for funksjonshemmedes
organisasjoner og følge opp nytt informasjons- og utviklingsprogram.

Etablere ressurssenter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Bufdir skal i etablere et ressurssenter for lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner.

Bufdir skal bidra til god kompetanse i kommunenes krisesentertilbud
BLD er opptatt av at Bufdir bidrar med god kompetanse i kommunenes
krisesentertilbud. I tilknytning til kommunenes krisesentertilbud skal Bufdir ha
oppfølgingsansvar for RVTS'enes kompetansehevingstiltak for de ansatte i
krisesentertilbudet, samt gjennomføre en konferanse i samarbeid med KS om
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krisesentertilbudet. Bufdir skal fortsatt ha ansvar for at det føres statistikk over
bruken av krisesentertilbudet.

Tilskudd til krisesentertilbud
Bufdir skal forvalte tilskuddet til krisesentertilbud til kommuner med store
omstillingsutfordringer etter innlemmingen av statstilskuddet i
kommunerammen. Tilskuddet tildeles vertskommunen etter søknad.

Tilbud til voldsutøvere
Fra 2011 overtar BLD ansvaret for forvaltningen av statstilskuddet til Alternativ
til vold (ATV). Tilskuddet vil forvaltes av departementet. Bufdir har ansvaret for
å bidra til at det etableres gode samarbeidsrelasjoner mellom familievernet og
ATV, blant annet gjennom etableringen av formelle samarbeidsavtaler lokalt.

Bufdir skal utarbeide en veileder til forskrift for sentre for foreldre og barn.
Forskriften ble vedtatt av BLD 25. november 2010 og trådte i kraft samme dato.
Det er fastsatt forskrift om overgangsbestemmelser, og sentrene har fått en
midlertidig godkjenning frem til 1. juli 2011 mens Bufetat løpende godkjenner
dem etter den nye forskriften.

Bufdir skal fordele EØS-midler på programområdet "utsatte barn og unge"
Bufdir er utpekt til å være norsk programpartner på programområdet "utsatte
barn og unge" innenfor rammen av de prioriterte områdene som er vedtatt for
bruk av EOS-midlene. Utenriksdepartementet vil i løpet av første halvår 2011 ha
gjennomført forhandlingene om bilaterale avtaler med de enkelte
mottakerlandene. Bufdirs oppgave som programpartner vil gjelde de land der
det avtales at området "utsatte barn og ungdom" skal programorganiseres.
Bufdir kan etter søknad få dekket administrative kostnader fra EØS-midlene.

Andre føringer
Bufdir skal fortsatt samarbeide med Husbanken og IMDi om bosetting av
flyktninger. Målet er at kunnskapen om og bruken av statlige virkemidler økes i
bosettingskommuner, blant annet gjennom gode eksempler.

Direktoratet har ansvar for å tilrettelegge for at Bufetat region Nord følger opp
prosjektsamarbeidet i Barentsregionen og program for utsatte barn og unge i
Barentsregionen (CYAR).

Riksrevisjonens dok 1 (2010-2011) viser til at det er uklarheter mht.
omsorgssentrenes tjenestetilbud og at det er behov for klarere retningslinjer.
Det er nødvendig med en klarere og mer enhetlig forståelse av hvordan
begrepene omsorg, oppfølging og behandling skal operasjonaliseres. Det må
etableres rutiner for samarbeid med kommunene slik at barna får samme tilbud
uavhengig av de ulike vertskommunene.
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VI. BUDS.WITILDELING

I henhold til Stortingets vedtak av 14.12.2010 er det vedtatt følgende bevilgning for
2011.

Wifter:

Ka . 842 Familievern
(i 1000 kr)

Post Betegnelse Budsjett 2011
01 Driftsutgifter 202 860
21 Spesielle driftsutgifter 6 916
70 Tilskudd til kirkens familievern m.v. 129 954
Sum kap. 842 339 730

Ka . 855 Statli forvaltnin av barnevernet
(i 1000 kr)

Post Betegnelse Budsjett 2011
01 Driftsutgifter 3 409 320
21 Spesielle driftsutgifter 64 130
22 Kjøp av private barneverntjenester 1 564 330
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 66 427
60 Tilskudd til kommunene 175 046
Sum kap. 855 5 279 253

Ka . 856 Barnevernets omsor ssenter for ensli e mindreåri e ersoner
(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Budsjett 2011
01 Driftsutgifter 229 077
Sum kap. 856 229 077

Ka . 858 Barne- un doms- o familiedirektoratet
(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Budsjett 2011
01 Driftsutgifter 202 805
21 Spesielle driftsutgifter 19 662
22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale

pensjonskasser 30 102
Sum kap. 858 252 569
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Ka . 859 EUs un doms ro ram
(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Budsjett 2011
01 Driftsutgifter 7 274
Sum kap. 859 7 274

Inntekter:

Ka . 3842 Familievernet
(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Budsjett 2011
01 Diverse inntekter 577
Sum kap. 3842 577

Ka . 3855 Statli forvaltnin av barnevernet
(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Budsjett 2011
01 Diverse inntekter 26 670
02 Barnetrygd 3 477
60 Kommunale egenandeler 923 648
Sum kap. 3855 953 795

Ka . 3858 Barne- un doms- o familiedirektoratet
(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Budsjett 2011
01 Diverse inntekter 433
Sum kap. 3858 433

Ka . 3859 EUs un doms ro ram
(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Budsjett 2011
01 Tilskudd fra Europakommisjonen 2 300
Sum kap. 3859 2 300

BLD stiller med ovennevnte bevilgninger til disposisjon for Bufdir, jf. § 7 i Reglement
for økonomistyring i staten.
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Prosjekt- og tilskuddsmidler:

Bufdir gis videre fullmakt til å forvalte følgende prosjekt- og tilskuddsmidler:
(i 1 000 kr)

Kap./post Prosjekt- og tilskuddsmidler Budsjett 2011
821/62 Kommunale innvandrertiltak 10 500
821/73 Tilskudd 3 000
840/21 Oppfølging av tiltak i handlingsplanene mot vold i nære

relasjoner, samt andre voldsforebyggende tiltak
3 460

840/60 Tilskudd til krisesentertilbud 15 000
840/61 Tilskudd til incest- og voldtektsentre 63 659
840/70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak 4 390
841/21 Samlivsbrudd og konfliktløsning, Meklingsgodtgjørelse 13 832
841/22 Samlivsbrudd og konfliktløsning, Opplæring, forskning,

utvikling m.v.
3 000

841/70 Samlivsbrudd og konfliktløsning, Tilskudd samlivstiltak 4 344
841/71 Tiltak etter samlivsbrudd for barn i konfliktfylte familier 2 853
846/21 Oppfølging av Handlingsplan for bedre livskvalitet blant

lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
2 500

846/70 Tilskudd til familie- og likestillingspolitiske
organisasjoner

4 636

846/72 Tilskudd til tiltak, aktiviteter og prosjekter som skal
bidra til bedre livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile
og transpersoner

1 935

847/21 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne 22 500
847/70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 161 400
847/71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming 636

852/70 Adopsjonsstøtte 14 896

854/21 Barn av rusmisbrukende/psykisk syke, etablere
tilrettelagte botilbud i alle regioner i regi av det statlige
barnevernet for unge under 18 år, barnevernet.no

15 300

854/65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak
knyttet til enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

457 400

857/21 Barne- og ungdomstiltak 2 500
857/70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 98 221
857/79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid m.v. 6 800
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Utgiffer:

Kap 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 62 Kommunale innvandrertiltak
Det stilles til disposisjon 10,5 mill, kroner til botilbud til unge over 18 år. Det er i
forbindelse med gjennomføring av dette tiltaket viktig med et godt samarbeid med
organisasjonene.

Post 73 Tilskudd
Det stilles til disposisjon 3 mill, kroner til tiltak 20 i Handlingsplan mot
kjønnslemlestelse.

Kap. 840 Krisetiltak
Post 21 Spesielle driftutgifter
Bufdir forvalter 3,46 mill, kroner av posten. Bevilgningen er knyttet til arbeidet mot
vold i nære relasjoner, og skal bl.a. nyttes til oppfølging av tiltak i handlingsplanen Vold
i nære relasjoner (2008-2011)" Vendepunkt",til tiltak knyttet opp mot kommunenes
krisesentertilbud og til konferanse om krisesentertilbudet. Deler av beløpet kan
benyttes til å dekke utgifter til styrking av personalressurser på voldsfeltet, herunder
administrasjon av tilskuddsordningene.

1 mill, kroner øremerkes til arbeidet med tiltak 44 i handlingsplanen mot vold i nære
relasjoner. 1 mill, kroner øremerkes kompetansehevende tiltak for ansatte i
krisesentertilbudet i regi av RVTS'ene.

Post 60 Tilskudd til krisesentertilbud
Bevilgningen dekker tilskudd til krisesentertilbud til kommuner med store
omstillingsutfordringer etter at statstilskuddet til krisesentertilbudet innlemmes i
kommunerammen fra 2011. Tilskuddsordningen skal forvaltes i henhold til
økonomiregelverkets krav, dette tildelingsbrev og rundskrivet for ordningen (Q-
1/2011). Tilskudd tildeles vertskommuner etter søknad.

Post 61 Tilskudd til incestsentre og voldtektssentre, overslagsbevilgning
Bevilgningen dekker tilskudd til incestsentre for incestutsatte og pårørende til
incestutsatte barn og tilskudd til voldtektssentre for voldtatte. Departementet
forutsetter at Bufdir forvalter tilskuddsordningen i henhold til økonomiregelverkets
krav, dette tildelingsbrev og rundskrivet for ordningen (Q-22/2011). Statstilskuddet
utgjør 80 prosent av det totale budsjettet for incestsentrene og voldtektssentrene.
Finansieringen er delt mellom kommunene (og evt. helseforetak og fylkeskommuner)
og staten. Private gaver utløser ikke statstilskudd. Statstilskuddet til incestsentrene skal
utbetales kvartalsvis.
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Post 70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.
Bufdir skal forvalte 4,39 mill, kroner av posten. Bevilgningen dekker midler til
hjelpetelefonen for incestofre, Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep (FMS0)
samt til tiltak og prosjekter i regi av frivillige organisasjoner og andre som arbeider for å
forebygge vold i nære relasjoner.

Kap. 841 Samlivsbrudd og konfliktløsning
Post 21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagbevilgning
Posten omfatter godtgjøring til meklingsinstanser utenom familievernet, herunder
dekning av reiseutgifter for foreldre i særlige tilfeller og utgifter til tolk når slike utgifter
ikke faller inn under refusjonsordningen for tolketjenesten. Godtgjøring til meklere
utenom familievernet gis etter tilsvarende satser som for fri rettshjelp. Fra 1. januar
2011 er satsen 905 kroner per time.

Post 22 Opplæring, forskning, utvikling mv.
Bufdir forvalter 3 mill, kroner av midlene på posten. Posten omfatter midler til
opplæring av nye meklere, kompetanseutvikling for meklerkorpset, informasjons- og
holdningsskapende arbeid og utviklingsprosjekter.

Det kan bli gitt nye oppgaver som tiltak for å redusere antall saker for domstolen,
midler til dette vil bli tildelt senere.

Post 70 Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 01
Posten dekker tilskudd til lokale samlivskurs og utviklingstiltak. Midlene forvaltes i
henhold til rundskriv Q-7/2011 om retningslinjer for tilskudd til samlivstiltak i 2011.

Post 71 Tiltak etter samlivsbrudd for barn i konflikffillte familier
Posten skal benyttes til ulike tiltak for å styrke tilbudene til barn som opplever sterke
konflikter i hjemmet etter samlivsbrudd. Midlene skal benyttes til samtalegrupper for
barn og unge som opplever samlivsbrudd, til å utvikle parallelle tilbud om
samarbeidssamtaler/-kurs for foreldrene og til å øke samarbeidet mellom kommunale
tjenester for barn og unge for å kunne fange opp barn og unge som trenger særlig
oppfølging på et tidlig tidspunkt.

Kap. 842 Familievern
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70
Posten dekker lønn til faste stillinger, engasjementer, ekstrahjelp og godtgjørelser samt
utgifter til varer og tjenester i det offentlige familievernet. Posten omfatter også tilskudd
til offentlige familievernkontorers oppgaver knyttet til samlivstiltaket Hva med oss?,jf.
kap. 858, og dekker administrasjonsutgifter knyttet til familievernet ved
regionkontorene i Bufetat Videre utvikling av Hva med oss?-kursene må sees i
sammenheng med den generelle innsatsen rettet mot personer med nedsatt
funksjonsevne, jf. tiltak under kap 847 post 21. Posten dekker videre lønnsutgifter til
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familievernets bidrag til Pilotprosjekt Østerdalen,som oppfølging av St. meld. nr. 34
(2008-2009), Fra vernepliktig til veteran.

Post 21 Spesielle driftsutgifter
Posten dekker utgifter til forskning, utviklingsarbeid og kompetanseheving i
familievernet. Midlene skal bLa. benyttes til oppfølging av tiltak i Kompetanseplanen for
familievernetog videreføring av arbeidet med brukerrettet kvalitetsutvikling i tjenesten.
2 mill, kroner videreføres til hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøvere i Finnmark
som et samarbeid mellom Bufetat/familievernet og Alternativ til vold. Posten dekker
også utgifter til familievernets bidrag til Pilotprosjekt Østerdalen,som oppfølging av St.
meld. nr. 34 (2008-2009), Fra vernepliktig til veteran. Oppdatering og uvikling av FADO
skal belastes kap 858.

Bufdir kan bli gitt nye oppgaver i et tillegg til tildelingsbrev som følge av
departementets gjennomgang av familievernet, oppgavene må utføres innenfor tildelt
budsjettramme.

Post 70 Tilskudd til kirkens familievern mv., kan nyttes under post 01
Bevilgningen nyttes til å finansiere drift av kirkelige familievernkontorer. De kirkelige
familievernkontorene gis midler til drift ved tilskuddsbrev fra Bufetat i henhold til
inngått avtale om drift av familievernkontorer. 2 mill, kroner øremerkes som et
engangstilskudd slik at Kirkens Familieverntjeneste kan opprettholde sin aktivitet og
utvikle sin administrasjon. Posten omfatter også tilskudd til kirkelige
familievernkontorers oppgaver knyttet til samlivstiltaket Hva med oss?,og dekker
tilskudd til drift av organisasjonen Kirkens Familievern (KF).

Kap. 846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Bufdir forvalter 2,5 mill, kroner av midlene på posten. Bevilgningen skal benyttes til
etablering og drift av — ressurssenter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 0,5
millioner skal benyttes som lønnsmidler til et engasjement på området. Stillingen er
bl.a. knyttet til oppfølging av tidsbegrensede oppgaver på lhbt-feltet og tiltak rettet mot
personer med nedsatt funksjonsevne, jf. kap 847 post 21.

Post 70 Tilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner
Det er avsatt 4,636 mill, kroner til tilskudd til familie- og likestillingspolitiske
organisasjoner. Posten er økt med 1,086 mill. kroner fra 2010 grunnet sammenslffing av
tidligere post 70 og post 71 under kap. 846.

Midlene lyses ut og fordeles etter retningslinjer for tilskuddsordningen, jf. rundskriv Q-
17/11.
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Post 72 Tilskudd til tiltak, aktiviteter og prosjekter som skal bidra til bedre livskvalitet
blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Det er avsatt 1,935 mill, kroner til prosjekter og tiltak som skal bidra til bedre
livskvalitet og levekår blant lhbt-personer.

Prosjekter knyttet til lhbt personer og holdningsarbeid i bedrifter og arbeidsliv har
særlig prioritet i 2011. Prosjekter knyttet til idrettsmiljø, til flere
diskrimineringsgrunnlag, til lhbt — ungdom eller til eldre lhbt — personer er også
aktuelle.

847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71
Bufdir forvalter 22,5 mill. kroner av midlene på posten. Midlene skal benyttes til
målrettede informasjons-, forskings- og utviklingstiltak/prosjekter som skal bidra til å
bedre situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Tiltak/prosjekter mot
utviklingshemmede og barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier skal
prioriteres. Midlene skal videre benyttes til gjennomføring av evaluering av
tilskuddsordningen for funksjonshemmede organisasjoner, drift av Stiftelsen "Klar
Tale" og Stiftelsen Sor, samt evaluering av "Klar Tale". 1,2 mill. kroner er satt av til drift
og utvikling av nettsiden www.familienettet.no, 0,3 mill, kroner skal delfinansiere
lønnsmidlene til et engasjement på området Deler av stillingen er tilknyttet oppfølging
av politikken for personer med nedsatt funksjonsevne, jf. kap 846 post 21.

Post 70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Det er totalt bevilget 161,4 mill. kroner til funksjonshemmedes organisasjoner. Midlene
fordeles på følgende måte til de tre hovedtiltakene under posten; 119,6 mill kroner skal
fordeles til tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, hvorav paraplytilskuddene
(FFO og SAFO) utgjør 12,92 mill kroner. Her inngår også lokale velferdstiltak til FFO,
disse beregnes som spesifisert i regelverket. 27,5 mill kroner skal fordeles til tilskudd
til likemannsarbeid ordinært og likemannsarbeid i forbindelse med arbeidsrettede
tiltak. 14,3 mill kroner skal fordeles til tilskudd til ferie- og velferdstilbud for personer
med nedsatt funksjonsevne.

Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner skal fordele
midlene i henhold til regelverk.

Post 71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell uorming, kan ovelføres, kan nyttes
under post 21
Det stilles 0,636 mill. kroner til disposisjon for gjennomføring av prosjekter i
Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.
Midlene skal benyttes til ferdigstillelse av påbegynte prosjekter fra 2010.
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Kap. 852 Adopsjonsstotte
Post 70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning
Det er bevilget 14,896 mill, kroner til adopsjonsstøtte. Tilskuddet utgjør 42 560 kroner
per barn. Det forutsettes at Bufdir forvalter ordningen i henhold til rundskriv Q-1013
om retningslinjer for tildeling av engangsstøtte ved adopsjon av barn fra utlandet.

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Det tildeles 11 mill, kroner til barn av rusmisbrukende/psykisk syke. Det tildeles
500 000 kroner til drift av barnevern.no. Det tildeles 3,8 mill, kroner til å etablere
tilrettelagte botilbud i alle regioner i regi av det statlige barnevernet for unge under 18
år.

Post 65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige
asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning
Kap. 854, post 65 dekker statsrefusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak for
enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Bevilgningen dekker også statsrefusjon
for kommunenes utgifter til barneverntiltak for andre kategorier utenlandske barn som
oppholder seg i Norge, som etterlatte barn, barn som er ofre for menneskehandel osv.

Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post 01 Driftsutglfter, kan nyttes under post 22 og post 60
Posten omfatter blant annet lønnsutgifter, utgifter til leie og drift av lokaler, utgifter til
opplæring, samt øvrige utgifter til varer og tjenester i det statlige, regionale
barnevernet. Posten dekker også driftsutgifter ved statlige barneverninstitusjoner og
drift av andre statlige barneverntiltak. Posten er økt med 118,32 mill. kroner som følge
av innføring av standardkontrakter for statlige beredskaps- og familehjem og 20 mill.
kroner som følge av økt antall barn i det statlige barnevernet i 2011.

Post 21 Spesielle driftsutgifter
Posten dekker utgifter til forsking, utviklingstiltak og opplæring for å styrke kvaliteten
og effektiviteten i barnevernet. Departementet viser til forslag fra direktoratet for bruk
av midlene. Departementet vil være i dialog med direktoratet før bruken av midlene
besluttes. Posten er redusert med 3 mill, kroner som følge av redusert tilskudd til
Atferdssenteret.

Det tildeles 64,13 mill, kroner på posten.

Post 22 Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 01
Posten dekker kjøp av private barneverntiltak. Kjøp av plasser er underlagt Forskrift for
offentlige anskaffelser.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan ovelføres
Posten dekker større utstyrsanskaffelser, som bl.a. biler til barneverninstitusjoner.
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Post 60 Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 01
Posten dekker overføringer til kommunene for refusjoner av utgifter som overstiger
satsen for kommunale egenandeler til forsterkning av fosterhjem og nærmiljøbaserte
tiltak.

Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere
Post 01 Driftsutgifter
Posten skal dekke drift av omsorgssentrene og utvikling av tjenestekvaliteten i
omsorgssentrene, til kompetanseheving, til administrasjon og til arbeidet med bosetting
av enslige mindreårige personer under 15 år ved ankomst til Norge i omsorgssentre,
herunder samarbeid med og råd og veiledning til bosettingskommuner.

Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Bufdir har ansvar for å sikre driften av nettstedet ung.no. Tjenesten skal gi ungdom lett
tilgang på oppdatert offentlig informasjon om deres rettigheter, muligheter og plikter.
Eurodesk og ung.no bør styrke samarbeidet for å sikre informasjon til ungdom om
muligheter i Europa og Norge. Det tildeles 1,5 mill, kroner til arbeidet med ung.no i
2011.

Det bevilges 1 million kroner over posten til 4 regionale konferanser om temaet "Utsatt
ungdom" i 2011. Konferansene skal ha som siktemål å presentere erfaringer og
kunnskap fra satsinger og utviklingsarbeid rettet mot utsatte ungdomsgrupper,
deriblant erfaringer fra satsingen Unge utenfor.

Post 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bufdirs ansvar for å fordele nasjonalt driftstilskudd etter søknad fra Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Ungdom & Fritid og Unge
funksjonshemmede, videreføres. Det er i 2011 satt av 9 897 mill kroner til dette
formålet. Tilskudd til drift fastsettes skjønnsmessig ut fra den økonomiske rammen og
ut fra hensynet til at disse organisasjonene i størst mulig grad skal kunne opprettholde
eksisterende aktivitetsnivå. Søknad må fremmes innen inngangen av tilskuddsåret og
må inneholde en rapport om organisasjonens økonomi og aktivitetsnivå i søknadsåret.

Bufdir ble fra 2010 tilskuddsforvalter for nasjonal grunnstøtte, etableringstilskudd og
uttrappingstilskudd[1]. Midlene skal fordeles av Fordelingsutvalget i samsvar med
Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007
med endringer av 15. september 2009  og i tråd med  Instruks for Fordelingsutvalget av 11.
juni 2010.  Det er i 2011 satt av 88 324 mill kroner til dette formålet.

[1] 1 I henhold til § 15 i Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november
2007 med endringer av 15. september 2009,  fastsetter departementet basistilskuddet for tilskuddsåret
2011 til tre ganger grunnbeløpet i Folketrygden
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Post 79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv.
Bufdir har ansvar for å tildele internasjona1t driftstilskudd, etter søknad fra Landsrådet
for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Unge funksjonshemmede og Ungdom &
Fritid. Bufdirs ansvar for utbetaling av norsk medlemskontingent til European Youth
Information and Counselling Agency (ERYICA), videreføres. I denne sammenheng
videreføres også ansvaret for å behandle søknader fra norske medlemmer i ERYICA om
tilskudd til deltakelse på statuttfestede møter. Bufdir skal forvalte 3,3 mill kroner av
kap. 857 post 79 til disse formålene. Midlene kan også benyttes til andre
informasjonstiltak på det internasjonale barne- og ungdomsområdet.

Bufdir ble fra og med 2010 tilskuddsforvalter for internasjonal grunnstøtte. Midlene
skai fordeles av Fordelingsutvalget i samsvar med Forskrift om tilskudd til frivillige
barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 med endringer av 15. september
2009 og i tråd med Instruks for Fordelingsutvalget av 11. juni 2010.. Det er i 2011 satt av
3, 5 mill, kroner til dette formålet.

Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 01
Posten skal dekke lønnsutgifter og øvrige driftsutgifter i Bufdir knyttet til bl.a.
opplæring, leie og drift av lokaler og kjøp av varer og tjenester. Posten skal også dekke
sekretariatsfunksjoner for Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner. Kr 150 000 er avsatt til administrasjon av tilskuddsordningen
til tiltak, aktiviteter og prosjekter som skaI bidra til å bedre livskvaliteten til lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner.

Posten er redusert med 5,869 mill. kroner med henvisning til tiltakene Godt Samliv!og
Hva med oss?.Det forutsettes at tilbudet til familier med barn med nedsatt
funksjonsevne ikke vil bli dårligere i 2011. Videre utvikling av Hva medoss?-kursene må
sees i sammenheng med den generelle innsatsen rettet mot personer med nedsatt
funksjonsevne, jf. tiltak under kap 847 post 21. Innenfor de føringer som er gitt må
direktoratet selv vurdere hvordan budsjettkuttet skal fordeles innenfor posten.

Posten er økt med 21,2 mill, kroner som følge av overføring av oppgaver fra
Helsedirektoratet, herunder videreføring og drift av sekretariatsfunksjon for Statens råd
for likestilling av funksjonshemmede og Deltasenteret.

Posten er økt med 4,25 mill, kroner til arbeidet mot kjønnslemlestelse og
tvangsekteskap. Midlene flyttes fra kap. 840, post 21. Av disse skal ca. 1 mill, kroner
brukes til å videreføre bemanningen i forbindelse med driften av tiltakene i direktoratet.
1,5 mill, kroner skal brukes til gjennomføring av regionale nettverkssamlinger og
oppdatere og videreutvikle informasjonsmateriell. Videre skal 1,75 mill. brukes til
tiltakene ung.no og foreldreveiledningsprogrammet.
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Post 21 Spesielle driftsutgifter
Posten omfatter utgifter til forskning og utviklingstiltak samt utgifter til drift av
Fordelingsutvalget. Posten er redusert med 131 000 kroner.

Post 22 Reguleringspremie til KLP og ffikeskommunale pensjonskasser
Posten dekker betaling av reguleringspremie i KLP og fylkeskommunale
pensjonskasser.

Kap. 859 EUs ungdomsprogram
Post 01 Driftsutgifter, kan overføres
Bufdir er nasjonalt kontor for EUs ungdomsprogram. Posten dekker lønn og utgifter til
varer og tjenester til forvaltningen av programmet. Bevilgningen må sees i
sammenheng med kapittel 3859 EUs ungdomsprogram som omfatter
Europakommisjonens bidrag til drift av det nasjonale kontoret og Eurodesk.
Nettokostnadene på posten, etter fradrag for inntektene under kapittel 3859, er Norges
nasjonale andel av driften av det nasjonale kontoret for EUs ungdomsprogram.

Inntekter:

Kap 3842 Familievern
01 Diverse inntekter
De budsjetterte inntektene på posten gjelder ulike prosjekter og tiltak.

Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet
01 Diverse inntekter
De budsjetterte inntektene på posten gjelder ulike prosjekter og tiltak.

02 Barnetrygd
På posten er det budsjettert med barnetrygd for barn under barnevernets omsorg.
Utgifter motsvarende refusjonene regnskapsføres på kap. 855 Statlig forvaltning av
barnevernet.

60 Kommunale egenandeler
På posten er det budsjettert med kommunale egenandeler i forbindelse med opphold i
barneverninstitusjoner, fosterhjem eller ved tiltak i hjemmet.

Kap. 3858
Post 01 Diverse inntekter
Inntektene knytter seg til egenandeler i forbindelse med deltakelse i Hva med oss? og
inntekter i forbindelse med andre samlivstiltak.
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Kap. 3859 EUs ungdomsprogram
Post 01 Tilskudd fra Europakommisjonen
Posten omfatter tilskudd fra Europakommisjonen til drift av det nasjonale kontoret for
gjennomføring av EUs ungdomsprogram, Aktiv Ungdom og tilskudd til Eurodesk.
Bufdir utarbeider en arbeidsplan og et driftsbudsjett for det nasjonale kontoret, som
godkjennes av BLD og Europakommisjonen.

VII. VEDLEGG:

Rapporteringsskjema, 3 stk.
Delegasjonsoversikt
Budsjett- og personalfullmakter

Med hilsen

Oddbjørn Hauge (e.t) Arni Hole (e.f)
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Delegasjonsoversikt per 1. januar 2011

Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet gir med dette en oversikt over
oppgaver som er delegert til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Oversikten
inneholder også enkelte presiseringer.

Etter lov 17. juli 1992 nr. 100: Lov om barneverntjenester

§ 2-2Statlige barnevernmyndigheters organisatoriske inndelingog § 2-3Statlige
barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er underlagt Barne- og
likestillingsdepartementet (BLD). BLDs styring av etaten går via Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bufdir skal samordne virksomheten i
regionene i Bufetat for å sikre et mest mulig likeverdig tiltaksapparat for hele
landet. Direktoratet er overordnet regionene i Bufetat, og har faglige og
administrativ instruksjonsmyndighet overfor regionene. Den daglige ledelsen av
Bufetat utøves av direktør i Bufdir. Direktøren ansettes av BLD. Den daglige
ledelsen av regionkontorene utøves av en regiondirektør i hver region.
Regiondirektørene ansettes av Bufdir.
Klage over regionenes vedtak om godkjenning av institusjoner skal behandles av
direktoratet, jf. barnevernloven § 5-8.

Etter lov 14. april 2000 nr. 31: Lov om behandling av personopplysninger

Bufetat benytter saksbehandlingssystemet ODA tiI å registrere opplysninger om
klientene i barnverntiltakene, jf. Lov 14. april 2000 nr. 31: Lov om behandling av
personopplysninger § 9 b. Bufdir delegeres ansvaret for ODA, og defineres som
behandlingsansvarlig for dette systemet i henhold til Lov 14. april 2000 nr. 31:
Lov om behandling av personopplysninger.

Etter lov 19. juni 1997 nr. 62: Lov om familievernkontorer

§ 11 Klientjournal m.m.
Familievernkontorene plikter å føre klientjournal. Klientjournalen føres i IT-
systemet FADO og er ikke konsesjonspliktig. Bufdir er ansvarlig for FADO, og
Bufdir er behandlingsansvarlig for dette systemet 1 henhold til Lov 14. april 2000
nr. 31: Lov om behandling av personopplysninger.
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Etter lov 8. april 1981 nr. 7: Lov om barn og foreldre

Etter forskrift 2006 om oppnevning av tilsynsperson, utøvelse av tilsynet og
godtgjørelse for dette av 7. desember 2006 er Den statlige regionale
familievernmyndighet delegert ansvar for at det blir oppnevnt tilsynsperson i
samband med samvær.

Etter lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven)

Klage over fylkesmannens vedtak om dispensasjon fra kravet om 18 års
aldersgrense i ekteskapsloven § 1.
Klage over fylkesmannens vedtak etter ekteskapsloven § 2, samtykke fra verge
for umyndiggjorte.
Ekteskapsloven § 3, klage på fylkesmannens nektelse av å gi tillatelse til å inngå
ekteskap med tidligere adoptivfamilie.
Klage over fylkesmannens vedtak etter ekteskapsloven §§ 20-22, separasjon og
skilsmisse. Også klage over separasjon og skilsmisse etter partnerskapsloven
skal overføres.
Klage over fylkesmannens vedtak om anerkjennelse av utenlandske
separasjoner og skilsmisser.
Ekteskapsloven § 12a, godkjenne formen for vigsel for trossamfunn.
Ekteskapsloven § 16, godkjenning av ugyldige ekteskap.
Ekteskapsloven § 12 første ledd bokstav a, godkjenne formen for vigsel for
livssynssamfunn.
Ekteskapsloven § 18a, annet ledd, etterfølgende godkjennelse av ikke anerkjente
ekteskap (delegasjon av 1. juni 2007)
Forskrift av 27. september 2004 om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for
seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn §§ 2 og 4: Klage over
fylkesmannens vedtak om å nekte godkjenning eller om å trekke tilbake
vigselsrett for seremonileder el. i livssynssamfunn.

Etter forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og
departementets instruks for Fordelingsutvalget

Bufdir skal besørge nødvendig sekretariat for Fordelingsutvalget. BLD er
klageinstans for vedtak fattet av Fordelingsutvalget.

Etter lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon
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Regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten er delegert myndighet til å gi
adopsjonsbevilling etter adopsjonsloven §§ log 3.
Regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten er delegert myndighet til å gi
forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra fremmed stat etter § 16e første ledd,
jf. § 22.
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst, er delegert myndighet til å gi
forhåndssamtykke til at adopsjon kan skje utenom godkjent organisasjon etter §
16 f andre ledd og å anerkjenne adopsjoner etter § 19.
Regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten er delegert myndighet til å gi
samtykke til at sak om søknad om bevilling til adopsjon behandles i Norge etter
§ 17.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal være klageinstans for vedtak etter
adopsjonsloven fattet i regionene som førsteinstans.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er delegert myndighet til å gi
organisasjoner tillatelse til å formidle barn fra fremmed stat og å føre tilsyn med
organisasjonens virksomhet etter § 16 d første og fierde ledd.
Regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten og Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet er delegert myndighet til å gi adopterte opplysninger om
opprinnelige foreldre, jf. § 12. Fylkesmannen er delegert tilsvarende myndighet
for så vidt gjelder adopsjonsbevillinger gitt av fylkesmannen før 1. desember
1999.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvaret for det sentrale
adopsjonsregisteret, jf. § 16, herunder føring av registeret og å besvare
henvendelser om spørsmål om adopsjon. Direktoratet er behandlingsansvarlig i
henhold til personopplysningsloven.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet behandler og avgjør søknader om
engangsstøtte ved adopsjon av barn fra utlandet.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er sentralmyndighet etter
Haagkonvensjonen av 29. mai 1993 om vern av barn og samarbeid ved
internasjonale adopsjoner og har plikt til å utføre de oppgaver konvensjonen
pålegger sentralmyndigheten.

Etter lov 22. mai 1902 nr. 10: Straffeloven

§ 79 fierde ledd forste punktum om retten til å begjærepåtale på statens vegne

Bufdir ved direktøren og Bufetat ved regiondirektørene er delegert myndighet
til å begjære påtale på statens vegne for så vidt gjelder verdier eller interesser
som direktoratet eller etaten forvalter eller fører tilsyn med.
Myndigheten til å begjære påtale kan ikke delegeres videre.
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Fullmakter 2011

Bufdir er underlagt Reglement for økonomistyring i staten (Reglementet) og
Bestemmelser som økonomistyring i staten (Bestemmelsene). De overordnede
prinsippene for virksomhetsstyring framgår av Overordnede retningslinjer for
sringsdialog med tilknyttede virksomheter,fastsatt 4. oktober 2005. Departementet har i
tillegg 10. januar 2005 fastsatt Hovedinstruks om økonomistyringen i Bufdir.

Vi viser videre til Bevilgningsreglementet. Nedenfor følger en oversikt over de mest
aktuelle unntaksbestemmelsene hvor det framgår hvilke budsjettfullmakter som
delegeres til Bufdir for budsjetterminen 2011.

o Fullmakt til nettobuds'etterin ved utskiftin av uts .f.
Bevilgningsreglementet § 3. Bufdir gis fullmakt til å forvalte denne
bestemmelsen i tråd med dagens regler.

o Fullmakt til å inn å leieavtaler o avtaler om k'ø av f enester utover buds'ettåret

Hovedregelen i Bevilgningsreglementet § 6 første ledd, første setning, er at staten bare
kan pådras forpliktelser som først skal dekkes etter utløpet av budsjettåret når
Stortinget har gitt særlig samtykke til dette. Etter samme paragraf, annet ledd, kan
Kongen likevel, på visse vilkår, gi bestemmelser om adgang til å inngå leieavtaler og
avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. Med hjemmel i kongelig resolusjon av
2. desember 2005 gis departementene fullmakt til å samtykke i at det inngås leieavtaler
og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret på følgende vilkår:

Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde den ordinære driften av
virksomheten.
Utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor et uendret
bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden.
For alle avtaler utover ett år, må behovet for oppsigelsesklausuler nøye vurderes.
Hensynet til den framtidige handlefriheten skal veie tungt ved vurderingen.

Det vises for øvrig til Bevilgningsreglementet § 10 første ledd der det blant annet
kreves at utgiftsbevilgninger skal disponeres på en slik måte at ressursbruk og
virkemidler er effektive, samt til et liknende krav i Reglement for økonomistyring i
staten § 4. Disse bestemmelsene innebærer på foreliggende område både et krav til å
vurdere mulige alternativer til leie og kjøp av tjenester, og til utformingen av vilkårene i
eventuelle avtaler om leie og kjøp av tjenester. Bufdir gis fullmakt til å forvalte
bestemmelsen i tråd med reglene overfor.
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Overskridelse av driftsbevil nin er mot tilsvarende merinntekter 'f.
Bevilgningsreglementet § 11._Det er godkjent fire generelle refusjonsordninger
der merinntekt gir grunnlag for overskridelse uten særskilt samtykke fra
departementet. Ordningene omfatter følgende standard inntektsposter:

Post 15 Refusjon av arbeidsmarkedstiltak
Post 16 Refusjon av foreldrepenger
Post 17 Refusjon av lærlinger
Post 18 Refusjon av sykepenger

Overførin av ubrukt driftsbevil nin fra et år til neste 'f.
Bevilgningsreglementet §.(§5 tredje ledd) Det er anledning til å overføre inntil 5
prosent av ubrukt driftsbevilgning til neste budsjettermin. Når endelig
statsregnskap foreligger, vil departementet i eget brev be om at Bufdir sender
inn oversikt over eventuelle beløp som søkes overført.

Overskridelse mot inns arin i lø et av de tre føl ende buds'ettår 'f.
Bevilgningsreglementet § 11. Departementet har myndighet til å samtykke i
overskridelse av tildelt driftsbevilgning til lønnsomme investeringer med
maksimum 5 prosent, mot tilsvarende innsparing i de tre påfølgende
budsjettårene. Eventuelle saker av denne typen må sendes departementet for
avgjørelse.

Omdis onere fra driftsbevil nin er til investerin sbevil nin er 'f.
Bevilgningsreglementet § 11._Det er anledning til å omdisponere inntil 5 prosent
av bevilgningen under post 01 Driftsutgifter til post 45 Større utstyrsanskaffelser
og vedlikehold, under samme kapittel. Omdisponeringen må ikke føre til økte
utgifter ved at den binder opp framtidige drifts- og investeringsutgifter.
Eventuelle saker av denne typen må sendes departementet for avgjørelse.

0 rettin inndra nin o om 'ørin av stillin er. Departementet har delegert
videre til virksomhetene fullmakt til å opprette eller inndra stillinger. Bufdir må
derfor primært ta dette opp i forbindelse med budsjettprosessen.

Bufdir gis fullmakt til å opprette nye stillinger mot inndragning av ledige stillinger. Det
er en forutsetning at det finnes budsjettmessig dekning for eventuelle merutgifter ved
slike stillingsendringer. Endringen må således skje innenfor gitte budsjettrammer og
ikke føre til press for økte bevilgninger i senere budsjetterminer.

Omgjøring av besatte stillinger skal forhandles i henhold til Hovedtariffavtalen. I likhet
med endring av ledige stillinger forutsetter også omgjøring av besatte stillinger
budsjettmessig dekning.
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o Fullmakter til å overskride itte bevil nin er
Jf. romertallsvedtak II — Merinntektsfullmakter i Prop. 1 S (2009-2010) gir Barne-
og likestillingsdepartementet Bufdir fullmakt til å:

overskride bevilgningen under
kap. 842 post 01
kap. 855 post 01
kap. 856 post 01
kap. 858 post 01
kap. 859 post 01

mot tilsvarende merinntekter under
kap. 3842 post 01
kap. 3855 postene 01, 02, 03 og 60
kap. 3856 post 01
kap. 3858 post 01
kap. 3859 post 01
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Bufdir skal sørge for at enslige mindreårige asylsøkere under 15 år får et bo- og omsorgstilbud av
god faglig kvalitet og med oppfølging av skole, helsetjenester mv. Årsrapport 
BLD ber om at det interne samarbeidet, med andre hjelpeinstanser (barnevernet, NAV m.f I.) og
domstolene økes. BLD ber om at det igangsette flere samarbeidsprosjekter mellom
familievernkontorer og domstoler, og lage "god praksis" — eksempler på samarbeid. Årsrapport 

Bufdir skal i 2011 etablere et ressurssenter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). 1. tertial og årsrapport
Det skal utvikles og iverksette en plan for å øke fagkompe-tansen og bedre tilbudet ovenfor Ihbt —
personer innen barne- og familievernet. Vi ber om at direktoratet dokumenterer hvordan det
jobbes med opplærin o tjenesteutviklin på dette området. _
Bedre levekår og livssituasjon for personer med nedsatt funksjonsevne. BLD ber om at Bufdir 1. tertial og årsrapport
utfører følgende oppdrag som bidrag til måloppnåelse: plan for FoU-aktiviteter, strategiplan for
barn og unge med nedsatt funksjonsevne, gjennomføre evaluering av tilskuddsordningen for
funksjonshemmedes organisasjoner og følge opp nytt informasjons- og utviklnigsprogram rettet
mot utviklingshemmede.
BLD ønsker at direktoratet skal bidra til utvikling og bruk av universell utforming og gjennomføring
av tiltak i regjeringens handlingsplan for universell utforming 2009-2013. Vi ber om at det utvikles
en plan for gjennomføring og at direktoratet dokumenterer oppfølgingen og resultater av arbeidet. 1. tertial for gjennomføringsplanen,

årsrapport for oppfølging og resultater

BLD ber om at Bufdir ser på arbeidsmåter for samarbeid i forkant av plasseringer gjennom tiltaks-
og omsorgsplaner. Årsrapport
BLD ber om at det utarbeides rutiner for en god akuttberedskap. Årsrapport 

BLD ber om at Bufdir kort redegjør for hvordan pådriverarbeidet overfor kommunene samordnes
internt i etaten. Årsrapport
Bufdir skal gi departementet en kort orientering om det direktoratet mener er de viktigste
omstillingsutfordringene i organisasjonen og orientere departementet om hvordan det jobbes med
omstilling, både i tiltaksapparatet og i egen administrasjon. 1. tertial


