
1 

Dato 08.02.2013 

 

 

 

 

 

TILDELINGSBREV 

TIL 

BUFDIR 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

 

1. Innledning ............................................................................................................................... 3 
2. Overordnede utfordringer og prioriteringer ........................................................................... 5 

3. Mål, styringsparametere og oppdrag ...................................................................................... 7 

Hovedmål 1. Et barne- og ungdomsvern som baserer omsorg og behandling på 

kunnskapsbaserte og differensierte barneverntiltak av god kvalitet tilpasset det 

enkelte barns behov ............................................................................................................. 8 

Hovedmål 2. Velfungerende familievern- og foreldremeklingstjenester ...................... 12 

Hovedmål 3. Etaten skal bidra til å fremme likestilling og hindre diskriminering på 

grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet .. 14 

Hovedmål 4. Gode og tilgjengelige tilbud til personer som er utsatt for vold i nære 

relasjoner ............................................................................................................................. 17 

Hovedmål 5. Et godt samarbeid med kommunene ........................................................ 19 

Hovedmål 6. God faglig og økonomisk styring ............................................................... 21 

3.1 Forvaltning av tilskuddsordninger ............................................................................. 22 

4. Nye oppgaver, andre føringer og ansvar for tiltak i handlingplaner .................................... 23 

4.1 Nye oppdrag .................................................................................................................. 24 

4.2 Andre føringer .............................................................................................................. 26 

4.3 Handlingsplaner ........................................................................................................... 27 

5. Budsjettildeling og fullmakter .............................................................................................. 28 

5.1 Bevilgningsvedtak og tildeling .................................................................................... 28 

5.2 Fullmakter ..................................................................................................................... 43 

6. Administrative forhold ......................................................................................................... 43 

6.1 Sikkerhet og beredskap ............................................................................................... 43 

6.2 Sosiale hensyn i offentlige anskaffelser ..................................................................... 44 

6.3 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen ..................................................................... 44 

7. Rapportering og resultatoppfølging ..................................................................................... 44 

7.1 Regnskapsrapportering og årsrapport ....................................................................... 45 

7.2 Øvrig rapportering ....................................................................................................... 46 

8. Evalueringer ......................................................................................................................... 47 
Vedlegg 1 Fullmakter ............................................................................................................... 48 
Vedlegg 2 Rapporteringsskjema .............................................................................................. 49 
Vedlegg 3 Styringskalender ..................................................................................................... 49 



3 

1. Innledning 
 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) redegjør i dette brevet for 

bevilgningene Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) disponerer, og hvilke 

inntekter som forutsettes i 2013. Tildelingsbrevet er basert på Prop. 1 S (2012-2013) for 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

 

I dette tildelingsbrevet utdyper og konkretiserer departementet målene for Bufetat for 

2013. BLD legger til grunn at målene beskrevet i budsjettproposisjonen er 

retningsgivende for Bufetats arbeid. 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) mottar fullmakter på vegne av Bufetat. 

Direktoratet har ansvaret for den faglige og administrative ledelsen av etaten, og kan 

instruere og delegere ansvar og oppgaver til regionene i Bufetat. Det er direktoratets 

ansvar å sørge for at vedtatt politikk iverksettes på etatens ansvarsområder. 

Direktoratet skal samordne virksomheten i regionene og sikre likeverdig tjenesteyting i 

hele landet, rettssikkerhet, legitimitet, likebehandling, ivaretakelse av mangfold og 

saksbehandling av høy kvalitet.   

 

Bufdir er ansvarlig for at etaten drives effektivt med hensyn til styring og organisering. 

Etaten skal utnytte de tildelte ressursene slik at etaten samlet får mest mulig ut av 

midlene stilt til rådighet. Etaten skal gi barn, unge, voksne og familier kostnadseffektive 

tiltak og tjenester med høy kvalitet uansett bosted. 

 

Departementet fremmer i 2013 en lovproposisjon med meldingsdel til Stortinget om 

barnevernet. Stortingets vedtak vil kunne få konsekvenser for driften av etaten og 

innholdet i tjenestetilbudet i 2013. Departementet tar også sikte på å fremme en 

lovproposisjon om endringer i adopsjonsloven. I tillegg vil departementet følge opp 

NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling samt utforme et strategidokument om 

vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Departementet fremmer videre to 

stortingsmeldinger om henholdsvis likestilling mellom kjønnene og levekår og 

livssituasjonen for personer med utviklingshemming. Regjeringen vil også legge frem 

en ny handlingsplan 2013-2016 om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige 

begrensninger av unges frihet. Eventuelle føringer til etaten i forbindelse med disse 

dokumentene vil bli gitt i tillegg til tildelingsbrev for 2013.  

 

Det er vedlagt et rapporteringsskjema som det skal rapporteres på til departementet. 

Etatsstyringsmøtene i 2013 vil ta for seg både måloppnåelse og rapporteringskrav.  

Ved behov for avklaring av oppdrag gitt i tildelingsbrev eller i tilegg til tildelingsbrev 

kan det avholdes fagmøter mellom BLD og Bufdir. Formålet med fagmøter er å 

utveksle informasjon og drøfte felles problemstillinger av faglig karakter. Det skal ikke 

gis styringssignaler i fagmøter. 
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Direktoratets roller  

Bufdir skal:  

 være fagorgan på området barnevern, barn- og ungdom, adopsjon, familievern, 

likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Dette 

innebærer også forvaltning av tilskuddsordninger på vegne av departementet. 

 tilby barneverntjenester på vegne av staten. 

 tilby familieverntjenester på vegne av staten. 

 behandle saker knyttet til barnevernloven, adopsjonsloven, barneloven og 

ekteskapsloven, forskrifter, rettferdsvederlag på BLDs områder m.m. på vegne 

av departementet. 

 

Direktoratet skal inneha nødvendig kompetanse på alle fagområder omtalt i 

tildelingsbrevet, og være en leverandør av gode faglige innspill til departementet. 

Direktoratet skal også gi råd og samhandle med andre aktører, som for eksempel andre 

direktorater. Dette innebærer at direktoratet skal ha god juridisk kompetanse og være 

oppdatert på relevant regelverk.  

 

Bufdir skal sikre en god drift av lhbt-senteret og Deltasenteret. 

 

Direktoratet har ansvar for å utarbeide oppdragsbrev til RVTS Sør og deltar i 

styringsdialogen med RVTSene sammen med Helsedirektoratet. Direktoratet skal også 

samarbeide med Helsedirektoratet om utarbeidelse av tildelingsbrev til og oppfølging 

av de regionale kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU).  

 

Direktoratet utarbeider oppdragsbrev til Atferdssenteret. Direktoratet har ansvar for at 

prosjektsamarbeidet i Barentsregionen, og program for utsatte barn og unge i 

Barentsregionen (CYAR II) i regi av Bufetat Region nord videreføres.   

 

Direktoratet er nasjonalt kontor for gjennomføringen av EU programmet Aktiv Ungdom 

og forvalter de desentraliserte midlene som Programkomiteen har besluttet at tilfaller 

Norge. Forvaltningen skjer i samsvar med de bestemmelser Europakommisjonen, 

Programkomiteen for Aktiv Ungdom og BLD fastsetter. 

 

Direktoratet vil fra 2013 få ansvaret for forvaltning av nye tilskuddsordninger. 

Direktoratet skal sikre at tilskuddsforvaltningen og kontroll med tilskudd og refusjon 

skjer i samsvar med statens økonomireglement.  

 

Direktoratets roller vil fra 2014 beskrives i den reviderte hovedinstruksen om 

økonomistyringen i Barne-, ungdoms- og familieetaten. 

  

Nærmere omtale av oppdraget 

Der ikke annet er sagt, legges det til grunn at tidligere gitte oppdrag og den løpende 

virksomheten videreføres.  
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Direktoratet har ansvaret for å nå fastlagte mål gitt i tildelingsbrevet og prioritere 

innsatsen i tråd med styringssignalene fra departementet. Direktoratet må gjøre 

avveininger mellom bruk av ressurser på faste og nye oppgaver, løpende virksomhet, 

egeninitierte prosjekter og avsetninger for oppgaver som oppstår i løpet av året. 

 

Det forutsettes at endringer og informasjon som er viktig for politikkutforming, 

økonomiforvaltning, regelverksutforming eller måloppnåelse tas opp med BLD. 

Direktoratet må på eget initiativ varsle departementet der man ser en utvikling på et 

forvaltningsområde departementet bør være kjent med. Avvik må tas opp med 

departementet.  

 

Departementet legger videre til grunn at Bufdir etter behov skal bistå departementet i 

forbindelse med politikk- og regelverksutforming på direktoratets ansvarsområder. 

Bufdir skal bistå departementet med faglige råd og innspill, herunder i forbindelse med 

utarbeidelse av lovproposisjonene om barnevernet og adopsjon. Bufdir skal også ha 

bestillerkompetanse, med god oversikt over fagmiljøer, slik at ekspertkompetanse kan 

innhentes ved behov. 

 

Det er Bufdirs ansvar å sørge for tilstrekkelig tverrfaglig kompetanse og høy grad av 

barnevernfaglig kompetanse i etaten.   

 

Kunnskap fra forsknings-, utviklings- og statistikkarbeid skal ligge til grunn for etatens 

virksomhet. Direktoratet må ha tilgjengelig statistikk og 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 som sekretariat for politisk ledelse.  

 

2. Overordnede utfordringer og prioriteringer  
 

Departementet legger følgende overordnede utfordringer til grunn for oppdraget gitt i 

tildelingsbrevet: 

 Barne- og ungdomsvern: Utsatte barn og unge har behov for omsorg og vern, 

slik at de mestrer sine liv og utvikler sine evner.  

 Familieverntjenestene: Par og familier med samlivsproblemer eller høyt 

konfliktnivå etter brudd har behov for rask hjelp av høy kvalitet uavhengig av 

bosted 

 Likestilling og ikke-diskriminering: Personer utsatt for eller i fare for å bli 

utsatt for diskriminering har behov for at det igangsettes tiltak for å motvirke 

diskriminerende forhold i samfunnet. Bufdir skal bidra til dette gjennom høy 

kompetanse og konkrete tiltak rettet mot offentlige og private virksomheter. 

 Adopsjon: Barns interesser ved innenlands- og utenlandsadopsjon skal ivaretas 

og det skal være enhetlig praksis i behandlingen av adopsjonssakene. Biologiske 

foreldres rettigheter skal ivaretas og adoptivsøkere skal behandles på en god, 

hensynsfull og likeverdig måte.  
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 Vold og overgrep i nære relasjoner: Personer utsatt for vold i nære relasjoner 

har behov for et hjelpetilbud av høy kvalitet, Bufdir skal bidra til dette.  

 Økonomiforvaltning: Det er vekst i antall barn og unge med behov for hjelp fra 

det statlige barnevernet. Dette må håndteres innenfor etatens gjeldende 

budsjettrammer, gjennom omstilling og effektivisering.  

 Risiko- og sårbarhetsanalyse: Forsvarlig drift av Bufetat forutsetter at det 

gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser og at etaten har god internkontroll. 

 

For å møte disse overordnede utfordringene skal Bufetat legge til grunn at kvalitet i 

tjenestene betyr at tjenestene skal være: 

- Virksomme 

- Trygge/sikre 

- Brukermedvirkende  

- Samordnet 

- Kostnadseffektive 

- Tilgjengelige 

 

Dette innebærer at barn, unge, voksne og familier som benytter tjenestene skal få støtte 

og hjelp. God tilgjengelighet, medvirkning fra brukerne og et geografisk likeverdig 

tjenestetilbud skal være grunnleggende prinsipper for virksomheten. Etaten har også et 

viktig ansvar i å skape likeverdige tjenester for en befolkning preget av mangfold når 

det gjelder kjønn, funksjonsevne, kultur, religion, språk, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet mv. Dette krever stor grad av sensitivitet i tilnærmingen til dem som 

benytter seg av tjenestene. Kunnskap om likestilling og ikke- diskriminering skal 

integreres i utføringen av Bufetats ulike tjenester og i pådriverrollen overfor offentlig 

sektor og private virksomheter. 

 

Innen barnevernet skal direktoratet arbeide videre med å realisere effekter innenfor 

områdene inntak og tiltaksvalg, oppholdstid på institusjon og utgifter per statlige 

institusjonsplass. Direktoratet skal gjennomføre kvalitetsutviklingsprogrammet. I dette 

ligger det en fortsatt faglig utvikling og omstilling samt en mest mulig effektiv 

ressursutnyttelse.  

 

Kapasiteten og innholdet i statlige barneverninstitusjoner og omsorgssentre skal 

omstilles og tilpasses barnas behov. Bufetat skal utnytte kapasiteten i eget 

tiltaksapparat før det kjøpes private barnevernplasser. Ved kjøp av tjenester skal ideelle 

aktører prioriteres.  

 

Barns utvikling påvirkes negativt av et dårlig emosjonelt klima og av konflikter i 

familien. Derfor er det viktig at par og familier med samlivsproblemer eller høyt 

konfliktnivå etter samlivsbrudd får rask hjelp av god kvalitet uavhengig av bosted. 

Familieverns- og foreldremeklingstjenestene skal forebygge og gi hjelp til den enkelte 

familie. Tidlig hjelp kan minske pågangen i helsetjenestene, barnevernet, rettssystemet 

og NAV.  
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Likestillings- og ikke-diskrimineringsfeltet forutsetter samarbeid med en rekke 

myndigheter og organisasjoner, herunder samarbeid med sentrale 

brukerorganisasjoner knyttet til utvikling og forbedring av tiltak og likeverdige 

tjenester for alle. 

 

For å nå målene for de ulike områdene er et godt samarbeid mellom Bufetat, 

kommunene og andre relevante instanser en forutsetning. Videre skal Bufetat 

samordne seg på tvers av egne administrative grenser på områder hvor etaten er 

pådriver overfor kommunene. Samarbeid og koordinering mot NAV, IMDi, 

Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og andre relevante direktorater skal 

vektlegges.  

 

Med dette som utgangspunkt gir departementet følgende prioriterte oppgaver for 

Bufetat i 2013:  

 

 Bufetat skal ha høy kvalitet i tjenestetilbudet og utvikle og implementere 

kunnskapsbaserte tiltak tilpasset det enkelte barns behov. 

 Bufetat skal samarbeide med kommunene, psykisk helsevern, somatiske 

tjenester og skole for å gi gode tilbud til utsatte barn, unge og familier.  

 Bufetat skal bidra til et godt hjelpetilbud og fremme et velfungerende samarbeid 

mellom ulike tjenester og tiltak til personer utsatt for vold og overgrep i nære 

relasjoner. Etaten skal også arbeide for å forebygge vold i nære relasjoner. 

 Bufetat skal prioritere arbeid med barnefamilier og hvor konfliktnivået er høyt. 

Familieverntjenestene skal utvikle sitt arbeid på grunnlag av kunnskap og 

forskning, og tilstrebe likeverdighet i tjenestene.  

 Bufdir skal utarbeide plan for gjennomføringen av tilsynet med 

adopsjonsorganisasjonenes virksomhet i inn- og utlandet.  

 Bufdir skal utvikle og styrke samarbeidet med sektorvise myndigheter knyttet til 

likestilling og ikke-diskriminering. 

 Bufdir skal bygge opp og utvikle egen kompetanse på likestilling mellom 

kjønnene. 

 Bufdir skal bygge opp et dokumentasjonssystem for årlig rapportering om 

levekår og livssituasjon for personer med nedsatt funksjonsevne. 

 Bufetat skal oppnå budsjettbalanse, herunder effektivisere administrative 

funksjoner og omstille tjenestene. Etaten skal også prioritere god økonomisk 

rapportering til departementet. 

 Bufdir skal forvalte tilskudd i henhold til økonomiregelverket. 

 Bufetat skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til utøvelsen av 

sin virksomhet, og utarbeide gode rutiner for internkontroll.  

 

3. Mål, styringsparametere og oppdrag 
 

Departementet har utarbeidet mål og styringsparametre for områder som er i tråd med 

de overordnede utfordringer for Bufetats arbeidsområder og med de prioriterte 
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oppgavene for 2013. Hovedmålene er utarbeidet med utgangspunkt i hoved- og 

delmålene i Prop. 1 S (2012-2013). Departementet legger til at de mål og 

styringsparametre som presenteres her ikke er uttømmende for hva Bufetat skal 

arbeide med i 2013.  

 

Hovedmål 1. Et barne- og ungdomsvern som baserer omsorg og 

behandling på kunnskapsbaserte og differensierte barneverntiltak av god 

kvalitet tilpasset det enkelte barns behov 

 

Bufetat skal videreutvikle kvaliteten og det kunnskapsbaserte1 tilbudet i egne tiltak og 

tjenester. Ved å ta utgangspunkt i gjeldende regelverk og spre kunnskap skal etaten 

bidra til å heve kvaliteten i barnevernet. Direktoratet skal sørge for at etaten er 

bemannet med den kompetansen som er nødvendig for å utføre oppgavene etaten har 

ansvar for. Direktoratet skal også sørge for at etaten korrigerer identifiserte feil og 

iverksetter tiltak for kvalitetsutvikling. Direktoratet skal i tillegg initiere forskning. 

 

Det er et viktig mål å spre kunnskap om og øke tilliten til barnevernet i befolkningen. 

Bufdir bes om å forsette arbeidet med å implementere kommunikasjonsstrategien i 

barnevernet. 

 

Utsatte barn har ofte behov for hjelp fra både barnevernet og psykisk helsevern for 

barn og unge.  Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal bidra 

til å få til et styrket samarbeid mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og 

unge. 

 

Foreldre spiller en viktig rolle i oppfølgingen av barns skoleprestasjoner. For barn som 

er under barnevernets omsorg har barneverntjenesten en særlig forpliktelse til å følge 

opp barnets skolegang i foreldrenes sted. Barnevernbarns erfaringer, nyere forskning 

og tilsyn med barnevernet viser at det er behov for å styrke barnevernbarns 

skoletilknytning. Vi vet også at skolen har avgjørende betydning for å motvirke 

framtidig ekskludering og marginalisering. Direktoratet skal sikre at etaten bidrar til at 

alle barn og unge med tiltak i barnevernet får et godt skole- og opplæringstilbud i tråd 

med loven.  

 

Ved plassering i fosterhjem skal muligheten for plassering i barnets familie og nære 

nettverk vurderes først. Det er viktig å redusere ventetida på fosterhjemsplasser, og det 

er nødvendig å rekruttere flere fosterfamilier, også fra miljøer som er 

underrepresenterte i dag. Fosterhjemmene skal følges opp med tilbud om generell 

veiledning og opplæring  særlig det første året etter en plassering  i tillegg til 

grunnopplæringen som gis. Det er blant annet viktig å styrke fosterforeldres bevissthet 

om fosterbarns rett til å ivareta sitt språk, sin kultur og sin religion. 

                                                 
1
 I FOU-strategien 2009 – 2012 er ”kunnskapsbasert” definert slik: ”Med kunnskapsbasert barnevern mener vi at 

barnevernet skal basere fagutøvelsen på best mulig tilgjengelig vitenskapelig kunnskap sammen med utøverens 

erfaringer, kritiske og etiske vurderinger, brukernes preferanser og med kontekstuelle hensyn.” 
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Etaten skal ha et differensiert institusjonstilbud. Det skal være godt samsvar mellom 

institusjonens målsetting, faglige metoder, kompetanse og barnets behov, herunder 

skal det også tas hensyn til barnets kulturelle, religiøse og språklige bakgrunn. 

Institusjonene skal legge til rette for at barn og unge med behov for hjelp fra 

spesialisthelsetjenesten eller pedagogisk-psykologisk tjeneste får den hjelpen de 

trenger.  

 

Arbeidsoppgavene i institusjonene tilsier behov for en høy andel ansatte med høyere 

utdanning. I 2011 hadde 63 % av de ansatte ved institusjonene høyere utdanning. Etaten 

skal gjennom rekrutteringspolitikken påse at gjennomsnittet ikke synker i 2013. Ved 

nyansettelser skal andelen ansatte med høy relevant barnefaglig utdanning vektlegges.   

 

Sentre for foreldre og barn har over tid vært et viktig tilbud til utsatte familier med 

sped- og småbarn. Bufetat skal bistå kommunene ved plassering i sentrene og fordele 

eksisterende heldøgnsplasser. Ansvaret for å fordele plasser gjelder uavhengig av om 

Bufetat er økonomisk ansvarlig for plasseringen. Videre skal direktoratet fortsette sin 

bistand til departementet om en helhetlig gjennomgang av tilbudet til denne gruppen. 

 

Bufdir skal sørge for at enslige mindreårige asylsøkere under 15 år får et bo- og 

omsorgstilbud av god faglig kvalitet, med oppfølging av skole, helsetjenester mv. Bufdir 

skal samarbeide med IMDi om rask bosetting av enslige mindreårige under 15 år i 

kommunene, herunder legge til rette for at de som bosettes får et bo- og omsorgstilbud 

av god kvalitet.  

 

For å unngå at staten drifter flere plasser i omsorgssentrene enn nødvendig skal 

Skiptvet omsorgssenter legges ned, i tråd med tidligere innspill om prioriteringer. 

Dette tilsvarer en nedskalering av kapasiteten til 89 plasser. Direktoratet skal utover 

dette gjennomføre de omstillinger og tilpasninger i kapasiteten som er nødvendige, 

som følge av endret behov for plasser i omsorgssentre. 

 

Ved behov for ettervern i statlige tiltak, skal Bufetat sørge for at det gis et tilstrekkelig 

tilbud av riktig kvalitet. 

Ved kjøp av private plasser skal ideelle aktører prioriteres fremfor andre aktører. Ved 

inngåelse av nye avtaler med ideelle leverandører av barneverntjenester skal 

tidsavgrensede kontrakter (anbud) erstattes av langsiktige avtaler med mulighet for 

oppsigelse. Det forutsettes at det på vanlig måte er en prekvalifisering etterfulgt av 

konkurranse med forhandlinger, som sikrer et best mulig faglig og økonomisk tilbud 

fra tjenesteleverandør. 

Tjenester som ytes av private aktører skal tilfredsstille de samme krav til innhold, 

kvalitet og kompetanse som de tjenester Bufetat utfører selv. Ved nye 

kontraktsinngåelser med ideelle og kommersielle aktører skal etaten legge vekt på at 
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ansatte blir tilbudt lønns- og arbeidsforhold som ikke er dårligere enn det som følger av 

gjeldende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.   

Det er besluttet å utforme et strategidokument om vold og seksuelle overgrep mot barn 

og ungdom innen utgangen av første halvår 2013. Direktoratet vil bli involvert i dette 

arbeidet. Utover dette inngår tilbud til barn og unge som utsettes for vold og overgrep i 

nære relasjoner som del av tildelingsbrevets hovedmål 4. 

 

Delmål 1.1  Økt bruk av kunnskapsbaserte barneverntiltak i statlig regi 

 

Styringsparametre: 

 Kapasitetsutnyttelse i MST, PMTO, MultifunC 

o Resultatkrav: Minimum 90 % kapasitetsutnyttelse  

o Rapportering: Tertialrapporter og årsrapport 

 

Delmål 1.2  Tilstrekkelig fosterhjemstilbud av god kvalitet 

 

Styringsparametre:  

 Antall barn som har ventet mer enn 6 uker på fosterhjem 

o Resultatkrav: Ingen barn 

o Rapportering: Tertialrapporter og årsrapport 

 

 Antall tilgjengelige fosterfamilier 

o Resultatkrav: Tilstrekkelig antall fosterfamilier. 

o Rapportering: Tertialrapporter og årsrapport 

 

Oppdrag:  

 Utrede hvordan vurderinger av fosterforeldres egnethet og utvelging av 

fosterforeldre kan kvalitetssikres bedre   

o Rapportering: Egen rapport innen 1. november 2013 

 

Delmål 1.3 Tilstrekkelig og differensiert institusjonstilbud av riktig kvalitet som 

ivaretar barn og unges behov 

 

Styringsparameter:  

 Antall institusjonsplasser, inndelt etter type målgruppe  

o Resultatkrav: Utnytte kapasiteten i eget tiltaksapparat. 

o Rapportering: Tertialrapporter og årsrapport 

 Antall ansatte med høyere utdanning i statlige institusjoner. 

o Gjennomsnittet av ansatte med høyere utdanning i institusjonene ikke 

lavere enn 63 %. 

o Rapportering: Årsrapport 

 Andel barn med fire eller flere flyttinger mellom barneverntiltak i løpet av året 

o Resultatkrav: Skal reduseres sammenliknet med 2012. 

o Rapportering: Årsrapport 
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Oppdrag: 

 Etaten skal omstille og tilpasse tjenestetilbudet, slik at det er tilstrekkelig 

differensiert og tilpasset barnas behov. 

o Rapportering: Rapport for 2. tertial og årsrapport.  

 Bufdir skal utrede hensiktsmessige arbeidstidsordninger tilpasset målgruppenes 

ulike ubehov ved statlige institusjoner, for å få ordninger som er i bedre samsvar 

med barn og unges behov.  

o Rapportering: Årsrapport 

 

Delmål 1.4 Ved behov for ettervern i tiltak i statlig regi, skal det gis et tilstrekkelig 

tilbud av god kvalitet 

 

Oppdrag: 

 Bufetat skal tilby ettervern i statlige tiltak til alle unge over 18 år som har behov 

for det. 

o Rapportering: Årsrapport 

 

 

Delmål 1.5 Et bo- og omsorgstilbud til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år 

som over tid er tilpasset antall ankomster. 

 

Styringsparameter: 

 Antall plasser i omsorgssentrene  

o Resultatkrav: Et bo- og omsorgstilbud til enslige mindreårige 

asylsøkere under 15 år som over tid er tilpasset antall ankomster 

o Rapportering: Årsrapport 

 

Oppdrag: 

 Bufdir skal evaluere omsorgsreformen: Statlig regionalt barnevern overtok 

ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år fra årsskiftet 2007/2008. 

Reformen har virket i 5 år og følgende skal evalueres: 

1)Lovens virkeområde samt effekter av denne 

2) Bo- og omsorgstilbudet 

Det er av særlig interesse å belyse det konkrete innholdet i omsorgstilbudet, 

dvs. både det flyktningfaglige og barnevernfaglige arbeidet. Arbeidet bør også 

vurderes organisatorisk på systemnivå. Barnas stemme skal høres. Bufdir 

konsulterer departementet under arbeidet etter avtale. 

o Rapportering: Rapporten må være ferdigstilt innen 1. januar 2014. 

Departementet ønsker også rapportering underveis, per 1. mai 2013 

og 1. oktober 2013. I tillegg ønsker departementet å bli forelagt utkast 

til kravspesifikasjon før utlysning.  
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Hovedmål 2. Velfungerende familievern- og foreldremeklingstjenester  

 

Det er et overordnet prinsipp at familievernet skal tilby tjenester av god kvalitet basert 

på kunnskap og forskning. Familieverntjenestene skal tilstrebe likeverdige tjenester 

uavhengig av brukernes bosted.  

 

Bufetat skal systematisk utvikle kvaliteten i familievern- og foreldremeklingstjenestene i 

tråd med forsknings- og kunnskapsutvikling, samt modeller og erfaringer som er 

utprøvd i tjenestene der dette er hensiktsmessig. Familievernet skal særlig legge vekt 

på å videreutvikle kompetansen i å snakke med barn slik at barnets perspektiv kommer 

frem og får betydning i saken.  

 

Oppfølging av familier med høyt konfliktnivå er en viktig oppgave for 

familieverntjenestene. Tilbudet til familier som lever i høy konflikt etter samlivsbrudd 

må derfor videreutvikles. Erfaringene fra pilotprosjektet Ser du meg? skal ligge til grunn 

for fortsatt satsing på samtalegrupper for barn, parallelle tilbud til foreldre om 

konfliktløsning og bedre foreldresamarbeid. 

 

Flere foreldre med høyt konfliktnivå bør, der saken er egnet for det, komme fram til 

gode og holdbare avtaler om barna gjennom mekling. Det enkelte familievernkontor 

skal sikre at kontoret har god kompetanse i meklingsmetodikk tilpasset 

høykonfliktsaker. Et virkemiddel for å nå målsetningen er at tidsbruken i saker der 

foreldrene vurderer å reise sak for domstolen økes. For å få flere av disse foreldrene til 

å nyttiggjøre seg den frivillige delen av meklingstilbudet skal fordelene ved mekling 

samt familievernets øvrige tilbud, markedsføres til foreldre og profesjonelle aktører. 

Meklere har ansvar for å oppfordre foreldre til å benytte seg av den frivillige delen av 

meklingstilbudet og eventuelt fortsette med familiebehandling. 

 

Familieverntjenestene skal styrke kompetanse, utviklingsarbeid og tilbud til familier 

med voldsproblematikk. Særlig skal tiltak som samtalegrupper og behandlingstilbud til 

voldsutsatte barn prioriteres. Utviklingsarbeidet bør, der det er hensiktsmessig, bygge 

videre på igangsatte modeller. Familievernets voldsforebyggende arbeid må ses i 

sammenheng med omtalen under hovedmål 4.  

 

For å sikre helhetlige tiltak overfor den enkelte familie og barn er det viktig å 

videreutvikle samarbeid og gjensidig kompetanseutveksling mellom barnevernet og 

familieverntjenestene. Videre skal samarbeid med annet kommunalt hjelpeapparat, 

herunder krisesentertilbudene, samt NAV, domstoler mv. utvikles og videreføres. 

 

Tilpasset informasjon skal være tilgjengelig for foreldre med annen etnisk bakgrunn 

enn norsk. 

 

Familieverntjenestene bør ha et hensiktsmessig dimensjonert og behovsvurdert mål på 

antall innbyggere per terapeutårsverk. 
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Bufetats arbeid på området bør sees i sammenheng med anbefalte tiltak for å nå målet 

om å redusere andelen barnefordelingssaker for domstolene (arbeidsgrupperapport, 

BLD, 2011) og evaluering av meklingsordningen (Sintef, 2009-2011).  

 

Riksrevisjonen avsluttet i 2012 en revisjon innen familieverntjenestenes arbeidsområde. 

Bufetat skal på bakgrunn av revisjonen sikre at svakheter som er avdekket rettes opp.  

 

Delmål 2.1 God kapasitet og likeverdighet i familieverntjenestene og i 

meklingsordningen  

 

Styringsparameter: 

 

 Andel meklingssaker gjennomført ved familievernkontor 

o Resultatkrav: 75 % av alle meklingssaker 

o Rapportering: Årsrapport  

 

 Andel av meklingssaker som får tilbud om time innen 3 uker fra begjæring. 

o Resultatkrav: 100 %   

o Rapportering: Årsrapport 

 

Oppdrag: 

 Gjennomgå og vurdere dagens dimensjonering av familieverntjenestene, 

herunder vurdere hvordan tjenestene bør organiseres og dimensjoneres i 

områder med lav befolkningstetthet.  

o Rapportering: Årsrapport. 

 

Delmål 2.2  Bedre utnyttelse av meklingsordningen og familieverntjenestenes tilbud i 

høykonfliktsaker, der saken er egnet for det, som alternativ og 

supplement til domstolsbehandling  

 

Styringsparameter:  

 Tidsbruk under mekling i saker der foreldrene vurderer å reise sak for retten  

o Rapportering: Årsrapport 

 

 Avtaleoppnåelse i saker der foreldrene vurderer å reise sak for retten 

o Resultatkrav: økt antall avtaleinngåelser i forhold til 2012  

o Rapportering: Årsrapport 

 

Oppdrag: 

 Etablere rutiner og videreføre samarbeid med domstoler i alle regioner i saker 

med høyt konfliktnivå 

o Rapportering: Årsrapport 
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Delmål 2.3  God og likeverdig kvalitet i meklingsordningen og familievernets tilbud til 

familier med høyt konfliktnivå 

 

Oppdrag: 

 

 Videreutvikle metodikk og gjennomføre kompetansehevende tiltak for meklere 

og terapeuter i høykonfliktsaker.  

 

 Utvikle metodikk som sikrer ivaretakelsen av barns interesser når foreldrene er i 

konflikt, slik at barnets perspektiv kommer fram og får betydning i saken.   

 

 Gjennomføre kompetansestyrkende tiltak knyttet til tilbudet til voldsutsatte barn. 

 

 Utvikle registreringsvariabler i Fado slik at meklingssaker der konfliktnivået er 

høyt og saker der barn høres kan registreres.  

 

Rapportering på gjennomføring av ovennevnte oppdrag: Årsrapport 

 

 

Delmål 2.4  Hensiktsmessig samarbeid mellom familieverntjenestene og barnevernet 

som en del av tjenestenes forebyggende innsats 

 

Oppdrag: 

 Videreutvikle og øke den gjensidige kompetanseutvekslingen mellom 

tjenestene.  

 

 Videreutvikle relevant samarbeid mellom familieverntjenestene og barnevernet 

overfor enkeltfamilier og barn, basert på anerkjente modeller og tiltak.  

 

Rapportering på gjennomføring av ovennevnte oppdrag: Årsrapport 

 

 

Hovedmål 3. Etaten skal bidra til å fremme likestilling og hindre 

diskriminering på grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell 

orientering og kjønnsidentitet 

 

Bufdir skal ha solid kunnskap om diskriminering på grunnlag av kjønn, nedsatt 

funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Departementet forventer at 

direktoratet videreutvikler sin kompetanse på dette feltet. Bufdirs ansvar, oppgaver og 

ressurser på områdene kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering og 

kjønnsidentitet styrkes i 2013. For å sikre måloppnåelse er det svært viktig at Bufdir ser 

diskrimineringsgrunnlagene i sammenheng.  
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Oppbygging av kompetanse om kjønnslikestilling er viktig i 2013. Dette gjelder spesielt 

på direktoratsnivå hvor Bufdir er en sektorovergripende instans. 

Kompetanseoppbyggingen kan også berøre etatsnivået hvor Bufetat skal bidra til å 

fremme likestilling mellom kjønnene i Bufetats ulike tjenester.  

 

Bufdir får i 2013 i oppgave å bygge opp et system for dokumentasjon av situasjonen for 

personer med nedsatt funksjonsevne. Det tas sikte på at Bufdir vil styrkes på dette 

området også i 2014. Oppgaven må sees i sammenheng med 

dokumentasjonsoppgavene direktoratet har knyttet til de andre 

diskrimineringsgrunnlagene. Bufdir får videre i ansvar å drifte forum for 

likestillingsdata. Bufdir kan i løpet av 2013 få i oppgave å følge opp rammeavtalen 

mellom BLD og Statistisk sentralbyrå om koordinering av likestillingsrelatert statistikk. 

 

Bufdir vil få økt ansvar for tiltak i flere av regjeringens handlingsplaner på ikke-

diskrimineringsfeltet. Bufdir må se forvaltningen av enkelttilskudd og de ulike 

tilskuddsordningene på likestillings- og diskrimineringsfeltet som en del av sitt arbeid 

på området. 

 

Direktoratet skal videre sørge for at sekretariatsbehovet til Statens råd for likestilling av 

personer med nedsatt funksjonsevne blir tilfredsstillende ivaretatt. Rådet skal ha tilgang 

på Bufdirs dokumentasjon og analyser på fagområdet. Utadrettede 

informasjonsoppgaver knyttet til rådets arbeidsområde skal ivaretas av Bufdir.  

 

Bufdir har en viktig rolle som kunnskapsleverandør for BLD. Dette innebærer å 

fremskaffe informasjon om likestilling mellom kjønnene, levekår og livssituasjonen for 

personer med nedsatt funksjonsevne og lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 

Bufdir har videre en viktig oppgave i å yte bistand for BLD i internasjonalt arbeid på 

likestillings- og ikke-diskrimineringsfeltet. 

 

11. juni 2013 er det 100 år siden et enstemmig storting vedtok å innføre allmenn 

stemmerett for kvinner. BLD oppfordrer Bufdir til å profilere Stemmerettsjubileet 1913-

2013 i forbindelse med egne arrangementer.  

 

Ansvaret og oppgavene Bufdir/Bufetat er tillagt på likestillings- og ikke-

diskrimineringsfeltet er enten tverrsektorielle eller sektorvise. Oppgavenes karakter er 

angitt nedenfor.  

 

Delmål 3.1    Bidra til likestilling mellom jenter og gutter og kvinner og menn i familie-, 

arbeids- og samfunnsliv 

 

Sektorvist oppdrag: 

 Videreføre kompetansehevingsarbeidet i etatens tjenester. Dokumentere 

hvordan det jobbes med opplæring og likeverdig tjenesteutvikling i de tjenester 

Bufetat tilbyr. 

o Rapportering på kompetanseplan: 1. tertial  
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o Rapportering på gjennomføring: Årsrapport 

 

Tverrsektorielle oppdrag:   

 

 Gjennomføre tiltak i handlingsplanen Likestilling 2014. 

 

 Utvikling av e-læringsverktøy for likestilling og mangfold. 

 

Rapportering på gjennomføring av ovennevnte tverrsektorielle oppdrag: Årsrapport.  

For handlingsplanen Likestilling 2014 skal det også rapporteres på status for 17. april 

2013, for brukt i midtveisrapport. 

 

Delmål 3.2  Bedre levekår og livssituasjon for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

Sektorvist oppdrag: 

 Videreføre kompetansehevingsarbeidet i etatens tjenester. Dokumentere 

hvordan det jobbes med opplæring og likeverdig tjenesteutvikling i de tjenestene 

Bufetat tilbyr.  

o Rapportering: Årsrapport 

 

Tverrsektorielle oppdrag:   

 Utvikle system for dokumentasjon av situasjonen for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Nærmere spesifikasjon av oppdraget vil bli gitt i eget brev. 

o Rapportering på plan for arbeidet: 1. tertial 

 

 Arrangere konferanse i forbindelse med Norges ratifisering av FNs konvensjon 

om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Planleggingen bør 

skje i samarbeid med departementet og relevante organisasjoner. 

 

 Utarbeide tilrettelagt opplæringsmateriell om kropp, intimitet og grensesetting 

for personer med utviklingshemming.  

 

 Utprøve, evaluere og implementere retningslinjer for forebygging, varsling og 

oppfølging av overgrep mot voksne med utviklingshemming. 

 

 Videreføre og videreutvikle FoU-program for IKT gjennom UnIKT som blant 

annet omfatter Brukerforum for universell utforming av IKT og tilskuddsordning 

til prosjekter. 

 

 Drifte nettstedet www.universell-utforming.miljo.no  

 

 Bidra til å evaluere gjeldende handlingsplan for universell utforming og utvikle 

strategi og tiltak for oppfølging etter 2013.  

 

Rapportering på gjennomføring av ovennevnte oppdrag: Årsrapport 

http://www.universell-utforming.miljo.no/
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 Utarbeide sluttrapport for regjeringens handlingsplan for universell utforming 

og økt tilgjengelighet 2009-2013. 

o Rapportering: 1. tertial 2014. 

 

Delmål 3.3  Bedre levekår og livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og 

transpersoner 

 

Sektorvist oppdrag: 

o Videreføre kompetansehevingsarbeid i etatens tjeneste. Dokumentere hvordan 

det jobbes med opplæring og likeverdig tjenesteutvikling i de tjenester Bufetat 

tilbyr.  

o Rapportering: Årsrapport 

 

Tverrsektorielt oppdrag: 

 Gjennomføre tiltak i handlingsplanen Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile 

og transpersoner 2009-2012 

o Rapportering på levekår og livssituasjon: Årsrapport 

 

 Foreslå framtidig organisering av lhbt-senteret etter prosjektperiodens utløp 

o Rapportering: 1. tertial 2013 

 

 Evaluere gjeldende handlingsplan og utvikle strategi og tiltak for oppfølging 

etter 2013. 

o Rapportering: 1. mai 2013 

 

 Utarbeide sluttrapport for regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for 

lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012.  

o Rapportering: 1. tertial 2014 

 

Hovedmål 4. Gode og tilgjengelige tilbud til personer som er utsatt for 

vold i nære relasjoner 

 

Vold og overgrep i nære relasjoner har omfattende konsekvenser både på individ- og 

samfunnsnivå. Bufetat skal bidra til gode hjelpetilbud og tjenester av høy kvalitet, og til 

relevant forebyggende innsats. Bufetat skal bidra til et godt samarbeid mellom 

tjenester, hjelpetiltak og andre relevante aktører. Etatens voldsrelaterte og 

voldsforebyggende arbeid må være godt koordinert.  

 

Bufdir skal sørge for å ha individuelt tilpassede, trygge plasseringssteder for 

mindreårige ofre for menneskehandel. Det tilpassede botilbudet for unge under 18 år, i 

regi av Bufetat, skal videreføres som permanent tiltak. Bufetat skal arbeide for å utvikle 

gode og enhetlige samarbeidsrutiner mellom Bufetat, kommunalt barnevern, 

barnevernets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere og andre myndigheter 

som er involvert i arbeidet med mindreårige ofre. Bufdir har etablert et nasjonalt 
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kompetansenettverk for dem som arbeider med mindreårige ofre. Bufdir skal også 

fortsette med å delta i koordineringsenheten for menneskehandel i regi av 

Politidirektoratet.  

 

Bufetats kompetanse på behandling av voldsutøvere og tilbudet til voldsutsatte barn 

skal styrkes. Departementet arbeider med å etablere et landsdekkende hjelpe- og 

behandlingstilbud til voldsutøvere. Den avgrensede geografiske spredningen av ATV-

kontor gjør at familievernkontorene vil være det mest tilgjengelige hjelpe- og 

behandlingstilbudet til voldsutøvere i de aller fleste kommuner. I familievernets arbeid 

med voldsutøvere vil ATV være en viktig samarbeidspartner.  

 

Delmål 4.1 Tilstrekkelig tilbud av høy kvalitet for personer utsatt for vold i nære 

relasjoner  

 

Styringsparameter: 

 

 Antall bosteder for mindreårige ofre for menneskehandel (antall fosterhjem og 

antall institusjonsplasser) samt hjemmel for plassering. 

o Rapportering: Årsrapport 

 

Oppdrag: 

 Opprette tilstrekkelig antall sikre og individuelt tilpassede boliger for 

mindreårige ofre for menneskehandel 

 Bidra til godt hjelpetilbud for personer utsatt for vold i nære relasjoner 

 Tiltakene i tidligere handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

videreføres som en del av etatens ordinære oppgaver. Dette gjelder:  

o tilrettelagt botilbud i regi av Bufetat for unge under 18 år utsatt for 

tvangsekteskap 

o nasjonalt bo- og støttetilbud for unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap  

o Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse  

o familievernets arbeid med tvangsekteskap 

o spørsmåls- og svartjenesten ved ung.no om tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse 

 

Rapportering på ovennevnte oppdrag: Årsrapport 

 

 Utarbeide en plan for hvordan familieverntjenestene kan styrke sitt tilbud til 

utøvere av vold i nære relasjoner.  

o Rapportering: Frist avklares i dialog mellom Bufdir og departementet 
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Delmål 4.2  Målrettet forebygging av vold i nære relasjoner 

 

Oppdrag: 

 

 Forebyggende arbeid i Bufetats tjenester og tiltak samt iverksettelse av tiltak i 

relevante handlingsplaner   

o Rapportering: Årsrapport 

 

Hovedmål 5. Et godt samarbeid med kommunene  

 

Et godt tilbud til barn, unge, voksne og familier fordrer et godt samarbeid med 

kommunene. Dette gjelder både direktoratets sektorovergripende ansvar og innenfor 

regionenes familieverns- og barnevernstjenester. Bufdir skal gi informasjon og 

veiledning til kommunene på sine fagområder, herunder veiledning om likestilling, 

likebehandling, arbeid mot vold og tiltak for å styrke foreldrerollen. Etatens arbeid og 

tiltak rettet mot kommunene skal være godt koordinert. Direktoratet skal effektivisere 

dette arbeidet og dra nytte av synergieffekter på tvers av tjenesteområder. Bufetat har 

ansvar for å utvikle og tilby differensierte tiltak som etterspørres av kommunene og 

som ligger innenfor statlig ansvarsområde. Det er også viktig at etaten kan gi tilbud om 

gode akuttiltak når dette er nødvendig. 

 

Bufetat skal etter anmodning fra kommunen bistå barneverntjenesten med forsvarlig 

plassering av barn utenfor hjemmet. Ved plassering etter omsorgsovertakelse må 

Bufetat ha et nært samarbeid med den kommunen som har omsorgen for barnet.   

Bufdir skal videre sikre en god dialog med kommunene i forkant av eventuelle 

endringer i praksis med hensyn til Bufetats tilbud om råd og veiledning til kommunene.  

 

 

Bufdir skal bidra til at formålet med samarbeidsavtalen om barnevern mellom KS og 

BLD oppfylles. Departementet vil be Bufdir følge opp konkrete samarbeidsprosjekter.  

 

Bufetat skal sørge for koordinering av statlige virkemidler, herunder forvaltning av 

tilskuddsmidler til kommuner.  

 

Bufdir skal fra 2013 forvalte tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større 

bysamfunn. Ordningen skal bidra til bedre oppvekst og levekår for barn og ungdom i de 

23 byene og 8 utvalgte bydelene i Oslo som omfattes av ordningen.  

 

Bufdir bes videreføre samarbeidet med andre statlige aktører om levekår, 

marginalisering og fattigdomsproblematikk blant barn og unge. 

 

Bufdir skal samarbeide med Husbanken og IMDi om informasjon og råd til 

kommunene for å etablere og utvikle passende bo- og omsorgstiltak for enslige 

mindreårige asylsøkere og flyktninger.  
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Delmål 5.1  Bidra til inngåelse av samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig 

barnevern.  

 

Styringsparametre: 

 Antall samarbeidsavtaler mellom statlig og kommunalt barnevern 

o Resultatkrav: Avtale med alle kommuner som ønsker avtale.  

o Rapportering: Årsrapport 

 

 

Delmål 5.2  Akuttjeneste med tiltak av god kvalitet tilpasset barns behov 

 

Oppdrag:  

 Arbeidet med god praksis i akuttarbeidet skal følges opp. Ved behov skal barn 

raskt få et akuttilbud som er i tråd med barnas behov. Bufdir skal arbeide videre 

for at akuttiltakene i Bufetat utvikler god kompetanse. 

 Bufdir skal utarbeide en rapport om akuttarbeid i kommunalt barnevern, der 

samarbeid mellom kommunalt og statlig barnevern inngår blant temaene. 

Rapporten skal bygge på forskning og skal inneholde eksempler på god praksis. 

Rapporten skal utarbeides i samarbeid med KS og andre aktuelle aktører.  

Rapportering på ovennevnte oppdrag: Årsrapport 

 

Delmål 5.3:    Bidra til å bedre barn og ungdoms oppvekst- og levekår i 23 større 

bykommuner gjennom å tildele tilskudd til: 

 Tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier  

 Åpne møteplasser for barn og ungdom 

 Ungdomstiltak (overgangsordning for tilskuddsåret 2013) 

 

Styringsparametre:  

 Antall tiltak og prosjekter som mottar støtte per by/bydel.  

 Oversikt over målsettinger, tiltakstyper og målgrupper. 

 

Oppdrag:  

 Forvalte tilskuddsordningen ”Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn” i tråd 

med rundskrivet som regulerer ordningen i 2013. 

 Avholde et kontaktmøte vår 2013 og en nettverkskonferanse med byene høsten 

2013. 

 

Rapportering på ovennevnte styringsparametre og oppdrag: Rapport med vurdering av 

årets søknadsbehandling og tildelinger 1. juni 2013 samt omtale i årsrapport. 
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Hovedmål 6. God faglig og økonomisk 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 som er stilt til rådighet. Departementet forutsetter at Bufetat 

gjennomfører nødvendige omstillingstiltak i barnevernet for å oppnå budsjettbalanse i 

2013. Etaten må legge økt vekt på å redusere utgiftene gjennom effektiviseringstiltak, 

og de administrative kostnadene må reduseres. Bufetat skal videreutvikles slik at etaten 

utvikler de lovpålagte oppgavene og i liten grad finansierer ikke-lovpålagte oppgaver.  

 

Bufdir skal holde BLD løpende orientert om eget arbeid med omstilling, også i 

familieverntjenestene. Det vil avholdes jevnlige møter mellom departementet og 

direktoratet. Direktoratet skal orientere departementet om beslutninger som tas i 

kvalitetsutviklingsprogrammet. Direktoratet må vurdere behovet for å løfte 

problemstillinger til departementet før det tas beslutninger knyttet til omstilling i 

etaten.  

 

I den grad etatens omstillinger fører til en reell endring i tilbudet til kommunene, skal 

departementet orienteres før iverksetting. Berørte kommuner skal gis anledning til å 

uttale seg om planlagte endringer i tilbudet til kommunene, og skal varsles i god tid før 

endringene trer i kraft, slik at de får mulighet til å tilpasse seg. Etaten skal i 

omstillingsarbeidet så langt som mulig, ta hensyn til kommunenes ulike forutsetninger 

for å ivareta tiltak og tjenester som staten tidligere har gitt tilbud om. I 

omstillingsprosessen skal etaten ha en dialog med berørte kommuner om hvordan 

kompetansen i barnevernet best kan opprettholdes.  

 

BLD mener det er spesielle omstillingsutfordringer knyttet til vridning i tiltaksapparatet 

for barn og unge og andre strukturelle endringer. Omstilling vil kunne medføre opp- 

eller nedbygging av enkelte deler av tiltaksapparatet der det er nødvendig. Dette vil 

også kunne innebære omstilling av dagens fagteamstruktur. Bufdir skal arbeide videre 

med de tre fokusområdene fra program 2010, dvs. inntak av klienter i tråd med 

overordnede føringer, god gjennomstrømning og effektiv drift i styringen av det statlige 

barnevernet. 

 

 

BLD ber direktoratet om å se sine nettjenester i sammenheng og som en del av 

tjenesteapparatet. Nettjenestene skal bidra til å oppnå etatens mål, blant annet gjennom 

et forbedret brukergrensesnitt, nettjenester tilpasset brukernes behov og likeverdig 

tjenesteyting i hele landet. Det er videre et mål at nettjenestene er tilgjengelige for alle 

og bidrar til effektivisering av etaten i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram. 

For å oppnå dette må etaten sikre effektiv utnyttelse av de samlede ressursene til sine 

nettjenester.  
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Delmål 6.1  Bufetat /Bufdir skal fortsatt effektivisere virksomheten for å oppnå 

budsjettbalanse. 

 

Styringsparametre: 

 Totalt antall årsverk i etaten 

o Resultatkrav: Antall årsverk skal tilpasses endrede behov som følge av 

reduksjon i finansieringen av ikke-lovpålagte oppgaver og andre 

omstillingstiltak. 

o Rapportering: Årsrapport 

 Periodisert budsjett og regnskap 

o Resultatkrav: Budsjettbalanse 

o Rapportering: Månedlig økonomirapportering, innspill til 

budsjettprosessen, tertialrapporter og årsrapport, herunder rapportering 

om aktivitetsvekst, effektiviserings- og innsparingsgevinster og prognoser 

for budsjettbalanse totalt og for hver region.  

 Antall ansatte i administrative stillinger i direktoratet og regionene knyttet til 

drift av Bufetats tjenester. 

o Resultatkrav: Reduksjon i antall ansatte i administrative stillinger i 

direktoratet og regionene knyttet til drift av de regionale tjenestene.  

o Rapportering: Årsrapport  

 

 

Delmål 6.2 Etaten skal ha god omstillingsevne 

 

Oppdrag: 

 Bufdir skal videreføre arbeidet med Kvalitetsutviklingsprogrammet og følge opp 

plan for omstillingsarbeidet i etaten med beregnede gevinster og utgifter knyttet 

til tiltakene.  

o Rapportering: Tertialrapporter, årsrapport og innspill til 

budsjettprosessen. Departementet vil i tillegg følge opp etaten i 

månedlige møter, slik det ble gjort i 2012.                                                                                                                     

 Bufdir skal videreføre arbeidet med å styrke kontrollen med refusjonsordningen 

for kommunale barnevernutgifter til enslige mindreårige asylsøkere og 

flyktninger. Ytterligere styringssignaler vil bli gitt i tillegg til tildelingsbrev.  

o Rapportering: Tertialrapporter og årsrapport.  

 

3.1 Forvaltning av tilskuddsordninger  

 

BLD har i 2012 besluttet å i større grad samle forvaltningen av tilskudd i 

tilskuddsordninger fremfor enkeltstående tilskudd. Samtidig har BLD besluttet å 

delegere forvaltningen av de nyopprettede ordningene til Bufdir. Dette innebærer at 

ordningene skal forvaltes i henhold til økonomreglementets krav og Bufetats egne 

rutiner for tilskuddsforvaltning.  
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Forvaltningsansvaret for tilskuddsordningene nevnt under overføres til Bufdir. For 

omtale av mål, målgruppe, og kriterier viser BLD til relevante postomtaler i Prop. 1 S 

(2012 – 2013): 

 

 Tilskudd på LHBT- området (kap. 846 post 72)  

 

 Tilskudd til kompetanseheving og informasjonstiltak for universell utforming 

(kap. 847 post 71)  

 

 Tilskudd til tiltak for bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt 

funksjonsevne (kap. 847 post 72)  

 

 Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet (kap. 854, post 71)  

 

 Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekt i barne- og ungdomsvernet 

(kap. 854, post 71)  

 

 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (kap. 857, post 60) 

 

Forvaltningen av tilskuddsordningene og enkelttilskudd medfører noe merarbeid for 

Bufdir. Midler til administrasjon av tilskuddsordningene Tilskudd til organisasjoner i 

barnevernet, Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet og Barne- og 

ungdomstiltak i større bysamfunn bevilges over kapittel 800, post 01 og kapittel 854, post 

21. I forbindelse med en oppmyking av organiseringen av sekretariatet for Statens råd 

for likestillings av personer med nedsatt funksjonsevne, er det frigjort personalressurser. 

Disse ressursene skal benyttes inn i Bufdirs arbeid på likestillings- og 

diskrimineringsfeltet, herunder arbeid knyttet til tilskuddsordningene på området. 

 

Bufdir vil også overta forvaltningen av enkelttilskudd til tilskuddsmottakere navngitt i 

Prop. 1 S. (2012-2013) fra BLD, samt ansvar for å foreta utbetalinger til kommuner 

innenfor programmet Likestilte kommuner. Dette er nærmere omtalt under omtale av 

den enkelte budsjettpost (avsnitt 5.1). 

 

Rutiner for kontroll med tilskuddet til kommuner som tildeles over kapittel 854 post 65  

Vi viser til Reglementet for økonomistyring i staten og ber Bufdir sørge for at det finnes 

system og rutiner for kontroll av den informasjon kommunene benytter til utarbeiding 

av refusjonskravene, og rutiner for å undersøke om kravene faller inn under ordningen. 

 

4. Nye oppgaver, andre føringer og ansvar for tiltak i handlingplaner 
   

Direktoratet skal ivareta nye oppgaver innenfor eksisterende budsjettrammer med 

mindre særskilt finansiering er gitt.  
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4.1 Nye oppdrag  

 

Listen nedenfor er en oversikt over nye oppgaver Bufetat får i 2013. Listen inkluderer 

også oppdragene som allerede er omtalt i kapittel 3.  
 

 Det skal opprettes et forpliktende samarbeidsforum mellom Helsedirektoratet 

og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet med mål om å styrke samarbeidet 

mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge. En nærmere omtale 

av oppdraget vil bli gitt i tillegg til tildelingsbrev. 

 

 Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal i løpet av 

første halvår 2013 utarbeide felles retningslinjer om samarbeidet mellom 

barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge. En nærmere omtale av 

oppdraget vil bli gitt i tillegg til tildelingsbrev. 

 

 Bufdir skal utarbeide plan for gjennomføringen av tilsynet med 

adopsjonsorganisasjonenes virksomhet i inn- og utlandet.  

 

 Bufdir skal i samarbeid med representanter fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus komme med forslag til hvordan digital kommunikasjon i separasjons- 

og skilsmissesaker kan forbedres, hvilke alternative løsninger som kan være 

aktuelle, og evt. kostnader forbundet med dette.  Arbeidet skal ledes av Bufdir.  

 

 Gjennomgå og vurdere dagens dimensjonering av familieverntjenestene, 

herunder vurdere hvordan tjenestene bør organiseres og dimensjoneres i 

områder med lav befolkningstetthet.  

 

 Etablere rutiner og videreføre samarbeid med domstoler i alle regioner i 

familievernsaker med høyt konfliktnivå. 

 

 Videreutvikle metodikk og gjennomføre kompetansehevende tiltak for meklere 

og terapeuter i høykonfliktsaker.  

 

 Utvikle metodikk som sikrer ivaretakelse av barns interesser når foreldrene er i 

konflikt, slik at barnets perspektiv kommer fram og får betydning i saken. 

 

 Gjennomføre kompetansestyrkende tiltak knyttet til tilbudet til voldsutsatte barn. 

 

 Utvikle registreringsvariabler i Fado slik at meklingssaker der konfliktnivået er 

høyt og saker der barn høres, kan registreres.  

 

 Videreutvikle og øke den gjensidige kompetanseutveksling mellom 

familieverntjenestene og barnevernet. 
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 Videreutvikle relevant samarbeid mellom familieverntjenestene og barnevernet 

overfor enkeltfamilier og barn basert på anerkjente modeller og tiltak. 

 

 Bufdir skal drifte forum for likestillingsdata. 

 

 Videreføre kompetansehevingsarbeid i etatens tjenester når det gjelder 

likestilling mellom kjønnene, nedsatt funksjonsevne  og seksuell orientering. 

Dokumentere hvordan det jobbes med opplæring og likeverdig tjenesteutvikling 

i de tjenester Bufetat tilbyr.  

 

 Utvikle e-læringsverktøy for likestilling og mangfold. 

 

 Utvikle system for dokumentasjon av situasjonen for personer med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

 Arrangere konferanse i forbindelse med Norges ratifisering av FNs konvesjon 

om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Planleggingen bør 

skje i samarbeid med departementet og relevante organisasjoner. 

 

 Utarbeide tilrettelagt opplæringsmateriell om kropp, intimitet og grensesetting 

for personer med utviklingshemming. 

 

 Utprøve, evaluere og implementere retningslinjer for forebygging, varsling og 

oppfølging av overgrep mot voksne med utviklingshemming. 

 

 Videreføre og videreutvikle FoU-program for IKT gjennom UnIKT som blant 

annet omfatter Brukerforum for universell utforming av IKT og tilskuddsordning 

til prosjekter. 

 

 Drifte nettstedet www.universell-utforming.miljo.no.    

 

 Bidra til å evaluere gjeldende handlingsplan for universell utforming og utvikle 

strategi og tiltak for oppfølging etter 2013. 

 

 Evaluere regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile 

og transpersoner 2009-2012 og utvikle strategi og tiltak for oppfølging etter 2013. 

 

 Utarbeide sluttrapport for regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for 

lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012. 

 

 Utarbeide sluttrapport for regjeringens handlingsplan for universell utforming 

og økt tilgjengelighet 2009-2013. 

 

 Foreslå fremtidig organisering av lhbt-senteret etter prosjektperiodens utløp. 

 

http://www.universell-utforming.miljo.no/
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 Bidra til godt hjelpetilbud for personer utsatt for vold i nære relasjoner. 

 

 Utarbeide en plan for hvordan familieverntjenestene kan styrke sitt tilbud til 

utøvere av vold i nære relasjoner. 

 

 Forebyggende voldsarbeid i Bufetats tjenester og tiltak, og iverksettelse av tiltak 

i relevante handlingsplaner.   

 

 Bufdir vil få ansvaret for forskningsoppdraget ”Effektevaluering av MultifunC” 

som gjennomføres ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord 

(RKBU-Nord). Dette vil innebære at den nåværende kontrakten mellom BLD og 

RKBU-Nord signert 26. oktober 2011 erstattes av en noe revidert kontrakt der 

Bufdir blir oppdragsgiver. 

 

 Departementet har startet et arbeid med et kompetanseløft i barnevernet. En del 

av denne innsatsen er innføringen av et veiledet førsteår i barnevernet. I løpet av 

første halvår vil direktoratet få overført oppgaver tilknyttet etableringen av det 

veiledet førsteår i barnevernet. Direktoratet skal behandle søknader fra 

universiteter og høgskoler om å etablere en videreutdanning i veiledning for 

erfarne ansatte i barnevernet, og tildele midler etter søknadsbehandlingen. 

Direktoratet skal rapportere på gjennomføringen av oppdraget i årsrapporten for 

2013. 

 

 Bufdir skal fortsette arbeidet med å gi tilpasset informasjon om norsk barnevern 

og fosterhjemordningene som særlig er rettet mot minoritets- og 

innvandrergrupper, bl.a. i samarbeid med IMDi. Informasjonen bør gjøres 

tilgjengelig på arenaer hvor aktuelle målgrupper naturlig møtes. Det er viktig at 

denne informasjonen også når familier med kort botid i Norge. Direktoratet skal 

videre sørge for at det arrangeres dialogmøter om barnevernet i alle regionene. 

Det tildeles 200 000 kroner til videreføring av arbeidet med å gi tilpasset 

informasjon om norsk barnevern og fosterhjemordningene til minoritets- og 

innvandrergrupper, bl.a. i samarbeid med IMDi. 

 

4.2 Andre føringer 

 

Myndighet til å gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger 

Myndigheten til å gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger i forskningsøyemed, for 

saker med taushetsplikt etter barnevernloven, adopsjonsloven, familievernkontorloven 

og deler av ekteskapsloven, inkl. partnerskapsloven delegeres i løpet av første halvår 

2013 til Bufdir. Departementet vil komme nærmere tilbake til prosessen rundt 

delegasjonen av denne myndigheten fra departementet til direktoratet. 

 

EØS-midler (2009-2014) på programområdet Utsatte barn og unge 
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Bufdir skal bistå departementet i arbeidet med gjennomføringen av de bilaterale 

avtalene EFTA/EØS landene har inngått med mottakerlandene av EØS-midler (2009-

2014). Dette gjelder på programområdet 11, ”Utsatte barn og unge”, der departementet 

er tildelt et ansvar for gjennomføringen eller der Bufdir eventuelt har fått oppgaven som 

norsk programpartner.  Bufdir kan, når de er oppnevnt som programpartner, etter 

søknad få dekket administrative kostnader fra EØS-midlene.  

 

Bufetat Region nord skal være prosjektpartner i arbeidet med å utvikle et CYAR 

program i Estland i perioden 2009-2014, med formål om kompetanse- og 

kunnskapsoverføring. Region nord rapporterer til direktoratet og departementet som 

avtalt i tillegg nr. 11 til tildelingsbrevet for 2011. 

 

Standardkontraktene for statlige fosterhjem  

Bufdir skal sørge for at det er en ensartet praktisering av kontraktene for statlige 

fosterhjem i alle regioner. Oppfølgingen av oppdragstakerne og håndteringen av 

spørsmål knyttet til standardkontraktene for statlige beredskaps- og familiehjem er en 

ordinær driftsoppgave, som i all hovedsak ligger til Bufdir. Dette innebærer at tolkning 

av standardkontraktene legges til Bufdir. Dersom Bufdir i en konkret sak mener at en 

bestemt fortolkning vil kreve endringer i kontrakten, så skal slike saker legges frem for 

departementet. Det er grunn til å følge med på om punktene i standardkontraktene 

etterleves. Vi ber derfor Bufdir innhente erfaringer med hvordan kontraktene 

praktiseres.  

 

Strategi for FoU-arbeid 

Den gjeldende strategien for FoU-arbeid for BLD og Bufdir på barnevernområdet skal 

ligge til grunn for Bufdirs arbeid. Fra det tidspunktet den kommende FoU-strategien for 

2013-2016 er godkjent, vil dette være den gjeldende strategien. Styring, samarbeid og 

arbeidsdelingen mellom departementet og direktoratet følger av strategien.  

 

Videreføring av tiltak i handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Tiltakene i tidligere handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, som 

gjelder tilrettelagt botilbud i regi av Bufetat for unge under 18 år utsatt for 

tvangsekteskap, nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for 

tvangsekteskap, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, 

familievernets arbeid med tvangsekteskap, og spørsmåls- og svartjenesten ved ung.no 

om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse videreføres som en del av etatens ordinære 

oppgaver.  

 

4.3 Handlingsplaner 

 

Bufdir har ansvar for tiltak i følgende handlingsplaner: 

 

- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012: tiltak 3, 6 og 20. 
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- Handlingsplan mot voldtekt 2012-2014: tiltak 5, 10, og 20. 

 

- Handlingsplan ”I tjeneste for Norge. Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse 

av personell før, under og etter utenlandstjeneste”: tiltak 105, 106, 107, 111, 112, 

113, 114 og 115. 

 

- Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene: 

tiltak 1, 11, 21, 32, 33, 37, 50 og 55. Spesifisering av Bufdirs rolle og ansvar 

knyttet til de forskjellige tiltakene vil avklares i egen dialog.  

 

- Norge universelt utformet 2025. Regjeringens handlingsplan for universell 

utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013: tiltak B16, IS1 og delprosjekter i 

andre tiltak  

 

- Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner: tiltak 3, 4, 6, 7, 

8, 16, 23, 29, 34, 40, 49, 51 og 53. Handlingsplanen er besluttet videreført ut 2013. 

 

- Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering: tiltak 

39, 40 og 41. 

 

- Regjeringen vil legge frem en ny handlingsplan 2013-2016 om tvangsekteskap, 

kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Ansvar for tiltak 

og føringer til etaten vil bli gitt i tillegg til tildelingsbrev for 2013.  

 

Rapportering: Statusrapport på ovennevnte tiltak i forbindelse med årsrapporten for 

2013. For tiltak i handlingsplanen Likestilling 2014 må det også rapporteres 17. april 

2013 for bruk i midtveisrapporten.  

5. Budsjettildeling og fullmakter 

5.1 Bevilgningsvedtak og tildeling 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet stiller med dette følgende 

bevilgning til disposisjon for Bufdir, jf. § 7 i Reglement for økonomistyring i staten. 

 

 

 

Utgifter: 

 

Kap. 842 Familievern         (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2013 

01 Driftsutgifter 214 938 

21 Spesielle driftsutgifter 16 403 

70 Tilskudd til kirkens familievern m.v. 138 404 

Sum kap. 842  369 745 
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Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet     (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2013 

01 Driftsutgifter 3 685 960 

21 Spesielle driftsutgifter 19 113 

22 Kjøp av private barneverntjenester 1 666 047 

60 Tilskudd til kommunene 186 067 

Sum kap. 855  5 557 187 

 

Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer(i 1 000 kroner)                                                                           

Post Betegnelse Budsjett 2013 

01 Driftsutgifter 197 703 

Sum kap. 856  197 703 

 

Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet                                   (i 1 000 kroner)  

Post Betegnelse Budsjett 2013 

01 Driftsutgifter 223 824 

21 Spesielle driftsutgifter 19 082 

22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale 

pensjonskasser 32 059 

Sum kap. 858  275 615 

 

Kap. 859 EUs ungdomsprogram                                                   (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2012 

01 Driftsutgifter 7 702 

Sum kap. 859  7 702 

 

Inntekter: 
 

Kap. 3842 Familievernet                                                                             (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2012 

01 Diverse inntekter 615 

Sum kap. 3842  615 

 

 

Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet      (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2013 

01 Diverse inntekter 13 404 

02 Barnetrygd 3 703 

60 Kommunale egenandeler 928 136 

Sum kap. 3855  945 243 
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Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet                (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2013 

01 Diverse inntekter 433 

Sum kap. 3858  433 

 

Kap. 3859 EUs ungdomsprogram      (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2013 

01 Tilskudd fra Europakommisjonen 2 300 

Sum kap. 3859  2 300 

 

 

Prosjekt- og tilskuddsmidler: 
 

Bufdir gis videre fullmakt til å forvalte følgende prosjekt- og tilskuddsmidler: 

                                                                                                                         

(i 1 000 kr) 

Kap./post Prosjekt- og tilskuddsmidler Budsjett 2013 

800/01 Midler til administrasjon av tilskuddsordninger 374 

821/62 Kommunale innvandrertiltak – tilskudd til bo- og 

støttetilbud for unge over 18 år som er utsatt for 

tvangsekteskap 

10 500 

840/21 Krisetiltak. Spesielle driftsutgifter 2 640 

840/61 Krisetiltak. Tilskudd til incest- og voldtektssentre 72 240 

840/70 Krisetiltak. Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.  7 258 

841/21 Samlivsbrudd- og konfliktløsning. 

Meklingsgodtgjørelse 

12 332 

841/22 Samlivsbrudd- og konfliktløsning. Opplæring, 

forskning, utvikling mv.  

4 000 

841/70 Samlivsbrudd- og konfliktløsning. Tilskudd 

samlivstiltak 

3 627 

846/21 Spesielle driftsutgifter 8 025 

846/60 Tilskudd til likestillingsarbeid i kommunal sektor 1 900 

846/70 Tilskudd 12 580 

846/72 Tiltak for lesbiske og homofile 10 059 

846/73 Tilskudd til likestillingssentrene 5 824 

847/21 Spesielle driftsutgifter 12 165 

847/70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 171 894 

847/71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming 1 650 

847/72 Tilskudd 13 850 

852/70 Adopsjonsstøtte 15 900 

853/01 Midlertidig styrking av kapasiteten til drift av 

fylkesnemndenes IKT- løsning 

800 

854/21 Spesielle driftsutgifter 12 482 

854/65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak 1 100 000 
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knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og 

flyktninger 

854/71 Utviklings- og opplysningsarbeid. Tilskudd til 

organisasjoner i barnevernet og tilskudd til utviklings- 

og samhandlingsprosjekter i barnevernet. 

Prosjektsamarbeidet i Barentsregionen, og program for 

utsatte barn og unge i Barentsregionen (CYAR) i regi 

av Bufetat Region nord 

21 000 

854/72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet 57 444 

857/21 Spesielle driftsutgifter  

857/60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 64 609 

857/70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 109 154 

857/79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid m.v.  7 315 

 

Utgifter: 

Kap. 800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

Det tildeles 374 000 kroner til å ivareta administrasjonsoppgaver knyttet til forvaltning 

av tilskuddsordningene Tilskudd til organisasjoner i barnevernet, Tilskudd til utviklings- 

og samhandlingsprosjekter i barnevernet og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. 

 

Kap. 840 Krisetiltak  

Post 21 Spesielle driftutgifter  

Bufdir forvalter 2,64 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 mot vold i nære relasjoner og til tiltak knyttet opp 

mot kommunenes krisesentertilbud. Bufdir skal også i 2013 ha ansvar for at det blir 

utarbeidet egen statistikk om krisesentertilbudet og tilbudet knyttet til Støttesentrene 

mot incest og seksuelle overgrep. Deler av beløpet kan benyttes til å dekke utgifter til 

styrking av personalressurser på voldsfeltet, herunder administrasjon av 

tilskuddsordningene. Videre øremerkes 1 mill. kroner til evaluering av kommunenes 

implementering av krisesenterloven.  

 

Post 61 Tilskudd til incestsentre og voldtektssentre, overslagsbevilgning  

Posten er på 72,240 mill. kroner. Bevilgningen dekker tilskudd til incestsentre for 

utsatte og pårørende til incestutsatte, samt tilskudd til voldtektssentre. Departementet 

forutsetter at Bufdir forvalter tilskuddsordningen i henhold til økonomiregelverkets 

krav, dette tildelingsbrevet og rundskrivet for ordningen (Q-22/2013). Statstilskuddet 

utgjør inntil 80 prosent av det totale budsjettet for incestsentrene og voldtektssentrene. 

Finansieringen er delt mellom kommunene (og evt. helseforetak og fylkeskommuner) 

og staten. Private gaver utløser ikke statstilskudd. Statstilskuddet til incestsentrene skal 

utbetales kvartalsvis.  
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Post 70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv, kan nyttes under kap. 858, post 01.  

Bufdir forvalter 7,258 mill. kroner av posten.  

 

Bevilgningen skal bidra til god kompetanse i kommunenes krisesentertilbud. 1 mill. 

kroner øremerkes kompetansehevende tiltak i regi av RVTS’ene for ansatte i 

krisesentertilbudet.  

 

Bufdir skal forvalte tilskuddsordning til voldsforebyggende tiltak og forsøks- og 

utviklingstiltak, jf omtale i Prop 1 S (2012-2013). Departementet vil gi nærmere 

retningslinjer for ordningen.  

 

Posten dekker videre tilskudd til hjelpetelefonen for incestutsatte. 

 

Kap. 841 Samlivsbrudd og konfliktløsning  
Post 21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagbevilgning  

Posten er på 12,332 mill. kroner. Posten omfatter godtgjøring til meklere utenom 

familievernet, herunder dekning av reiseutgifter for foreldre i særlige tilfeller og utgifter 

til tolk når slike utgifter ikke faller inn under refusjonsordningen for tolketjenesten. 

Godtgjøring til meklere utenom familievernet gis etter tilsvarende satser som for fri 

rettshjelp. Fra 1. januar 2013 er satsen 945 kroner per time.  

 
Post 22 Opplæring, forskning, utvikling mv.  

Bufdir forvalter 4 mill. kroner av midlene på posten. Posten omfatter bl.a. midler til 

opplæring av nye meklere, til kompetanseheving for meklerkorpset og oppfølging av 

evalueringen av meklingsordningen. 1 mill kroner er avsatt til videreføring av igangsatt 

utviklingsprosjekt i høykonfliktsaker.  

 
Post 70 Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 01  

Posten er på 3,627 mill. kroner. Bevilgningen dekker tilskudd til lokale samlivskurs og 

utviklingstiltak. Midlene forvaltes i henhold til rundskriv gitt av departementet. 

Departementet har igangsatt et arbeid med å vurdere retningslinjene for tilskudd til 

samlivstiltak i 2013. Ved en inkurie ble retningslinjer basert på fjorårets tildeling 

oversendt Bufdir i brev av 18.12.12. Vi ber Bufdir se bort fra disse og avvente 

oversendelsen av nye retningslinjer for 2013, før det foretas en ny utlysning av 

tilskuddsordningen.  

 

Departementet viser til Stortingets behandling av Prop 1 S (2012-2013) og Innst. 14 S 

(2012-2013) hvor det fremkommer at Stortinget har redusert posten med 1 mill. kroner i 

forhold til regjeringens budsjettforslag.  

 

Kap. 842 Familievern 
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 

Posten er på 214,938 mill. kroner. Bevilgningen 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 familiekontorers 

oppgaver knyttet til samlivstiltaket Hva med oss?, jf. kap. 858, og dekker 
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administrasjonsutgifter knyttet til familievernet ved regionkontorene i Bufetat. Posten 

dekker videre finansiering av oppgavene de offentlige familievernkontorene har i 

tilknytning til Pilotprosjekt Østerdalen (tiltak 111 – 115) og andre tiltak i Regjeringens 

handlingsplan I tjeneste for Norge (tiltak 105). 

 
Post 21 Spesielle driftsutgifter. 

Posten er på 16,403 mill. kroner. Bevilgningen dekker utgifter til forskning, 

utviklingsarbeid og kompetanseheving i familievernet. Midlene skal bl.a. brukes til 

oppfølging av tiltak i kompetanseplanen for familievernet og videreføring av arbeidet 

med brukerrettet kvalitetsutvikling i tjenesten. 

 

Posten dekker videre utgifter til utviklingsoppgavene de offentlige familivernkontorene 

har i tilknytning til Pilotprosjekt Østerdalen (tiltak 111 – 115) og andre tiltak i 

Regjeringens handlingsplan I tjeneste for Norge (tiltak 105). 

 

Posten er styrket med 9 mill. kroner i 2013. Drøyt 3 millioner skal gå til videreføring av 

tiltak for barn og foreldre etter samlivsbrudd i konfliktfylte familier. Tiltakene skal 

bygge på erfaringer fra Ser du meg?-prosjektet. Videre er styrkingen knyttet til 

familievernets arbeid med voldsutsatte barn, til øvrige tiltak under delmål 4.2, og til en 

oppfølging av Regnbueprosjektet, jf. tiltak 10 i Regjeringens Handlingsplan mot voldtekt 

2012-2014. 

 

I 2012 ble Bufdir tildelt 2 mill. kroner til hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøvere i 

Finnmark. Departementet legger til grunn at de 2 mill. kronene fortsatt skal brukes til 

arbeid med å styrke Bufetat/familievernets tilbud til voldsutøvere. Departementet vil 

komme tilbake til saken i eget fagmøte.  

 

Oppdatering og utvikling av Fado skal belastes kap. 858. 

 

Post 70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 01 

Posten er på 138,404 mill. kroner. Bevilgningen benyttes til å finansiere drift av kirkelige 

familievernkontor. De kirkelige familievernkontorene gis midler til drift ved 

tilskuddsbrev fra Bufetat i henhold til inngått avtale om drift av familievernkontor. 

Posten omfatter også tilskudd til de kirkelige familievernkontorenes oppgaver knyttet 

til samlivstiltaket Hva med oss? 

 

Kap. 846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.  
Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Bufdir forvalter 8,025 mill. kroner av midlene på posten. 

 

Av bevilgningen skal 4 mill. kroner benyttes til drift av ressurssenter for lesbiske, 

homofile, bifile og transpersoner. Videre omfatter posten 0,975 mill. kroner til 

oppfølging av tiltak i handlingsplanen Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og 

transpersoner og 1,3 mill. kroner til FoU-virksomhet på lhbt-området.  

 



34 

Tiltakene Bufdir har ansvar for i handlingsplanen Likestiling 2014 har et samlet budsjett 

på 1, 75 mill kroner (til tiltak 1 Likestilte kommuner). Budsjettfordelingen mellom 

tiltakene vil fremkomme i egen dialog.   

 

Post 60 Tilskudd til likestillingsarbeid i kommunal sektor 

Posten er på 1, 9 mill. kroner. Tilskuddsordningen er en del av programmet Likestilte 

kommuner og inngår som del avtiltak 1 Likestilte kommuner i handlingsplanen 

Likestilling 2014. Tilskudd til de kommunene som ble valgt ut i 2012 skal videreføres i 

2013.  

 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for ordningen. Gjennomføringen av programmet 

ledes av Likestillingssenteret på Hamar. Bufdir har ansvar for å utbetale tilskuddene.  

 
Post 70 Tilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner  

Bufdir forvalter 12,58 mill. kroner av midlene på posten. 

 

Bufdir skal forvalte tilskuddsordning til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner. 

Det er avsatt 4,78 mill. kroner til tilskuddsordningen. Midlene lyses ut og fordeles etter 

retningslinjer for tilskuddsordningen, jf. rundskriv Q-17/13. I Innst. 14 S (2012-2013) 

har komitéflertallet bedt Regjeringen legge til rette for at organisasjonen Sex og 

Politikk kan tilby skolene materiale som fremmer likestilling og aksept for mangfold. 

Organisasjonen Sex og Politikk har søkt Bufdir om tilskudd til dette formålet. Vi ber 

Bufdir i hensyn ta flertallsinnstillingen ved behandlingen av søknaden. Departementet 

vil ta initiativ til en dialog om eventuelle endringer i tilskuddsordningen som følge av at 

den er evaluert.  

 

Bufdir skal videre ha ansvar for å forvalte driftstilskudd til Reform – ressurssenter for 

menn, tilskudd til Harry Benjamin ressurssenter og tilskudd til prosjekt i regi av Kilden. 

Tilskudd skal vurderes på bakgrunn av søknad fra de nevnte tilskuddsmottakere.  

 

Videre skal Bufdir ha ansvar for prosjekttilskudd til Regionale sentre for likestilling og 

mangfold (Likestillingssenteret, KUN – senter for kunnskap og likestilling, og Senter 

for likestilling). Tilskuddene skal vurderes på bakgrunn av søknader fra sentrene. 

Inkludert i tilskuddene ligger ansvar for å gjennomføre tiltak 50, Integrering av 

likestillingsperspektivet, i handlingsplanen Likestilling 2014. 

 

Tiltakene Bufdir har ansvar for i handlingsplanen Likestiling 2014 har et samlet budsjett 

på 500 000 kroner (tiltak 33og 55). Budsjettfordelingen vil fremkomme i egen dialog.   

 
Post 72 Tiltak for lesbiske og homofile  

Posten er på 10,059 mill. kroner. Bufdir skal forvalte tilskuddsordning på lhbt-området, 

jf omtale i Prop 1 S (2012-2013). Tilskuddsordningen omfatter frivillige organisasjoner 

og andre aktuelle aktører som arbeider for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, 

homofile, bifile og transpersoner. Tilskuddsordningen gjelder både driftsstøtte og støtte 
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til aktiviteter og tiltak rettet inn mot dette formålet. Departementet vil gi nærmere 

retningslinjer for ordningen.  

 

Post 73 Tilskudd til likestillingssentrene 

Posten er på 5,824 mill. kroner. Bufdir har ansvar for å utbetale tilskudd til 

delfinansiering/grunnbevilgning av virksomheten ved Likestillingssenteret, som blir 

driftet av stiftelsen Kvinneuniversitetet i Hamar, og av virksomheten ved KUN – senter 

for kunnskap og likestilling som blir driftet av stiftelsen Kvinneuniversitetet i Nord. 

Sentrene får også tilskudd som Regionale sentre for likestilling og mangfold 

(tidsavgrenset prosjekttilskudd), jf tilskudd til likestillingssentrene på kap. 846 post 70. 

 

847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne  
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71  

Bufdir forvalter 12,165  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. Posten dekker også oppfølging av evalueringen av tilskuddsordningen for 

funksjonshemmedes organisasjoner, samt utarbeidelse og implementering av nytt 

regelverk for tilskudd til disse.  

 

2,8 mill. kroner av posten er knyttet til UnIKT, herunder tilskudd til FoU-prosjekter, 

utgifter knyttet til drift av Brukerforum og eventuelle anskaffelser. Tilskuddsmidlene er 

knyttet til tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, 

kompetanseheving og informasjon om universell utforming, jf omtale under kap 847 

post 71, samt gjensidig stikkordsfullmakt mellom postene.  

 

Post 70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner  

Posten er på 171,894 mill. kroner og skal benyttes til tilskudd til funksjonshemmedes 

organisasjoner. Midlene fordeles på følgende måte til de tre hovedtiltakene under 

posten; 127,494 mill kroner skal fordeles til tilskudd til funksjonshemmedes 

organisasjoner, hvorav paraplytilskuddene (FFO og SAFO) utgjør 13,7 mill kroner. Her 

inngår også lokale velferdstiltak til FFO, disse beregnes som spesifisert i regelverket. 

29,2 mill kroner skal fordeles til tilskudd til likemannsarbeid ordinært og 

likemannsarbeid i forbindelse med arbeidsrettede tiltak. 15,2 mill kroner skal fordeles 

til tilskudd til ferie- og velferdstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne.  

Alle vedtak, med unntak av tilskuddsberettigelse for nye organisasjoner og beregninger 

av skjønnstilskudd, fattes av Bufdir. Fordelingsnemnda for tilskudd til 

funksjonshemmedes organisasjoner fatter vedtak om tilskuddsberettigelse for nye 

organisasjoner og beregner skjønnstilskudd. Midler skal fordeles i henhold til 

regelverk.  

 

Post 71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes under 

post 21  

Bufdir forvalter 1,65 mill. kroner av midlene på posten. Midlene er knyttet til 

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.  
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Bufdir skal forvalte en tilskuddordning for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, 

kompetanseheving og informasjon om universell utforming. Departementet vil gi 

nærmere retningslinjer for ordningen. Det er avsatt 1,4 mill. kroner til 

tilskuddsordningen på posten, hvorav 0,2 mill. kroner er knyttet til UnIKT, jf. også 

omtale under kap 847 post 21. 

 

0,250 mill. kroner av midlene på posten er knyttet til drifting av nettstedet 

www.universell-utforming.miljo.no. 

 

Departementet vil komme tilbake til konkretisering av oppgaver knyttet til strategi for 

oppfølging av handlingsplanen etter 2013. 

 

Post 72 Tilskudd 

Bufdir forvalter 13,85 mill. kroner av posten. Bufdir skal forvalte tilskuddsordning for å 

bedre levekårene og livskvaliteten for personer med nedsatt funksjonsevne, jf omtale i 

Prop 1 S (2012-2013). Departementet vil gi nærmere retningslinjer for ordningen.  

 

Tilskuddsordningen omfatter frivillige organisasjoner og andre aktører som arbeider 

for personer med nedsatt funksjonsevne.  

 

Kap. 852 Adopsjonsstøtte 
Post 70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning 

Det er bevilget 15,9 mill. kroner til adopsjonsstøtte. Tilskuddet utgjør 45 880 kroner per 

barn. Det forutsettes at Bufdir forvalter ordningen i henhold til rundskriv Q-1013 om 

retningslinjer for tildeling av engangsstønad ved adopsjon av barn fra utlandet. 

 

Kap 853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker  

Post 01 Driftsutgifter  

Bufdir drifter IKT- systemene til fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Det 

tildeles 800 000 kroner til styrking av driftsoppgaven i 2013.  

 

Kap. 854 
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 

Det tildeles 2,53 mill. kroner (2 534 000 kroner) til prosjektet Effektevaluering av 

MultifunC ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord i forbindelse med at 

ansvaret for prosjektet overføres til direktoratet fra og med 2013. 

 

Det tildeles 6,5 mill. kroner til barn av rusmisbrukende/psykisk syke, jf. post 61 

Det tildeles 1 mill. kroner knyttet til tverretatlig team for unge lovbrytere i Bergen. Det 

tildeles 500 000 kroner til drift av nettstedet barnevern.no. 

 

Det tildeles 1 mill. kroner til å ivareta administrasjons- og sekretariatsfunksjoner knyttet 

til følgende oppgaver: 

- Utdanningskonferanser for utdanningsinstitusjoner, praksisfeltet og 

fagmyndigheter om kvalitetsutvikling av barnevernets arbeid  

http://www.universell-utforming.miljo.no/
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- Samarbeidsorgan for å styrke kvaliteten og gi mer likeverdige utdanninger som 

kvalifiserer til arbeid i barnevernet. 

- Arrangement av en internasjonal forskerkonferanse om virksomme tiltak for å 

bedre barnevernbarns skolegang i 2013 

- Foreslå modeller for å følge opp biologiske foreldre som er fratatt omsorgen. 

 

Det tildeles 200 000 kroner til videreføring av arbeidet med å gi tilpasset informasjon 

om norsk barnevern og fosterhjemordningene til minoritets- og innvandrergrupper, 

bl.a. i samarbeid med IMDi.  

 

Det tildeles 748 000 kroner til å ivareta administrasjonsoppgaver knyttet til forvaltning 

av tilskuddsordningene Tilskudd til organisasjoner i barnevernet, Tilskudd til utviklings- 

og samhandlingsprosjekter i barnevernet og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. 

 

Post 50 Forsking og utvikling 

Det tildeles 3 mill. kroner til drift av mentorordningen Nattergalen.  

 

Det tildeles 5,7 mill. kroner til arbeidet med et veiledet første år i barnevernet. 

 

Post 61 Utvikling i kommunene 

Det tildeles 4,5 millioner kroner til barn av rusmisbrukere og psykisk syke, jf. post 21 

 

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. 

 

Egenandelen økes til 15 524 kroner per måned. Det forventes at det blir utbetalt 

refusjon for om lag 1 715 barn i 2013. 

 

Det tildeles 1 100 mill. kroner på posten.   

 

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

Det tildeles 200 000 kroner til prosjektsamarbeidet i Barentsregionen, og program for 

utsatte barn og unge i Barentsregionen (CYAR) i regi av Bufetat Region nord.  

 

Nye tilskuddsordninger:  

 Tilskudd til organisasjoner i barnevernet: Det settes av 11,5 mill. kroner til 

tilskuddsordningen. 

  Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet: Det settes av 

9,3 mill. kroner til ordningen. 
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Home-Start Familiekontakten Norge har hittil mottatt driftsmidler gjennom øremerking 

i statsbudsjettet. Fra og med 2013 må Home-Start søke om driftsmidler gjennom 

Bufdrirs tilskuddsordning, Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet. 

 

Post 72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet 

Posten dekker tilskudd til Atferdssenteret og tilskudd til de tre regionale 

kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU-Nord, RKBU-Vest, RKBU-Midt). 

 

Bevilgningen inkluderer 2 mill. kroner som i statsbudsjettet for 2013 er flyttet fra kap. 

226, post 21. Midlene skal tildeles Atferdssenteret og benyttes i samsvar med Bufdirs 

tilskuddsbrev til senteret.  

 

Posten er økt med 1,3 mill. kroner, som følge av at midlene er flyttet fra kap. 855, post 

21.  

 

Det tildeles 57,4 mill. kroner på posten.  

 

Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet 

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

Posten omfattes 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.  

 

Bevilgningen på kap. 855, post 45 flyttes til post 01. Som følge av dette er posten økt 

med 69,5 mill. kroner. 

 

Posten er økt med 1,5 mill. kroner, som følge av nye bestemmelser i barnevernloven for 

barn utsatt for menneskehandel.  

 

Posten er økt med 50 mill. kroner, som en videreføring av utgiftsnivået fra revidert 

nasjonalbudsjett 2012. De samlede budsjettrammene til det statlige barnevernet 

forutsetter gjennomføring av omstillingstiltak i etaten. Etaten må redusere utgiftene 

gjennom effektiviseringstiltak og lavere administrative kostnader. Det legges også til 

grunn at det statlige barnevernet i liten grad skal finansiere ikke-lovpålagte oppgaver.  

 

Det tildeles 3 686 mill. kroner på posten.  

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Posten dekker utgifter til forskning og utviklingstiltak for å styrke kvaliteten på 

barnevernets arbeid.  

 

3,6 mill. kroner flyttes til kap. 858, post 01, som følge av at det nasjonale biblioteket for 

barnevern og familievern nå er permanent. 
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1,3 mill. kroner flyttes til kap. 854, post 72 

 

Posten reduseres med 4 mill. kroner for å finansiere prioriterte tiltak i departementet. 

 

Det tildeles 19,1 mill. kroner på posten.  

 

Post 22 Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 01 

Posten dekker kjøp av private barneverntiltak. 

 

Det tildeles 1 666 mill. kroner på posten.  

 

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.  

 

Det tildeles 186,1 mill. kroner på posten.  

 

Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere 

Post 01 Driftsutgifter 

Posten dekker utgifter til drift av omsorgssentrene for barn og eventuelt kjøp av plasser 

i private tiltak. Posten dekker også utgifter til arbeidet med å bosette enslige 

mindreårige asylsøkere under 15 år.  

 

Det er bevilget 197,7 mill. kroner på posten. Bevilgningen for 2013 skal finansiere 89 

plasser.  

 

Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

I forbindelse med forvaltningen av tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større 

bysamfunn skal Bufdir avholde et kontaktmøte våren 2013 og en todagers 

nettverkskonferanse høsten 2013 for byene som inngår i ordningen. Dette settes av  

150 000 kroner til dette. 

 

Post 60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 

Bufdir skal fra 2013 forvalte tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større 

bysamfunn. Ordningen er på 64,609 mill. kroner i 2013, og reguleres av rundskriv Q-

10/2012. Av beløpet skal 42,609 mill. kroner gå til tilskudd til tiltak mot fattigdom blant 

barn, unge og familier (vedlegg 1 i rundskrivet).  Videre settes det av 22 mill. kroner til 

tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom (vedlegg 2) og tilskudd til 

ungdomstiltak (vedlegg 3).  

 

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 
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funksjonshemmede videreføres. Det er i 2013 satt av 10,704 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 utgangen av tilskuddsåret og må 

inneholde en rapport om organisasjonens økonomi og aktivitetsnivå i søknadsåret. 

 

Bufdir ble fra 2010 tilskuddsforvalter for nasjonal grunnstøtte, etableringstilskudd og 

uttrappingstilskudd2. 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 2013 satt av 98,450 mill. kroner til dette formålet.  

 

Post 79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid, o.a. kan overføres 

Bufdir har ansvar for å tildele internasjonalt driftstilskudd, etter søknad fra Landsrådet 

for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Unge funksjonshemmede og Ungdom & 

Fritid.  Det er i 2013 satt av 3,2 mill. kroner til dette formålet. 

 

Bufdirs ansvar for utbetaling av norsk medlemskontingent til European Youth 

Information and Counselling Agency (ERYICA), videreføres. I denne sammenheng 

videreføres også ansvaret for å behandle søknader fra det norske medlemmet i ERYICA 

om tilskudd til deltakelse på statuttfestede møter. Bufdir skal forvalte 200 000 kroner 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 

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 2013 satt av 

3,915 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 slik at utvalget kan utføre sine oppgaver i tråd med BLDs 

Instruks for Fordelingsutvalget 11. juni 2010.  

 

Bevilgningen til drift av nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern er flyttet til 

posten fra kap. 855, post 21. 

 

                                                 
2
 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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Posten er styrket med 3 mill. kroner knyttet til direktoratets oppgaver på 

kjønnslikestillingsfeltet. 

 

Posten er videre styrket med 2 mill. kroner i forbindelse med flyttingen av oppgaver 

knyttet til dokumentasjon av situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.  

 

Det tildeles 223,8 mill. kroner på posten. 

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Posten dekker utgifter til forskning og utviklingstiltak og utbetalinger av godtgjøring til 

medlemmene av Fordelingsutvalget.  

 

Posten dekker også utviklingen av et nytt fag- og rapporteringssystem for Bufetat 

(BIRK). Bevilgningen til BIRK er redusert med 10 mill. kroner i 2013, i henhold til 

forventet forbruk til prosjektet i 2013. 

 

Det tildeles 19,1 mill. kroner på posten. 

 

Post 22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser 

Posten dekker betaling av reguleringspremie i KLP og fylkeskommunale 

pensjonskasser  

 

Det tildeles 32,1 mill. kroner på posten.  

 

Kap. 859 EUs ungdomsprogram 
Post 01 Driftsutgifter, kan overføres 

Bufdir er nasjonalt kontor for EUs ungdomsprogram Aktiv ungdom. Posten dekker 

lønn og utgifter til varer og tjenester til forvaltningen av den desentraliserte delen av 

programbudsjettet. Bevilgningen må ses i sammenheng med kapittel 3859 EUs 

ungdomsprogram som omfatter Europakommisjonens bidrag til drift av det nasjonale 

kontoret og Eurodesk.  

 

Nettokostnadene på posten, etter fradrag for inntektene under kapittel 3859, er Norges 

nasjonale andel av driften av det nasjonale kontoret for EUs ungdomsprogram. Bufdir 

skal utarbeide en arbeidsplan og et driftsbudsjett for det nasjonale kontoret, som 

godkjennes av BLD. Arbeidsplanen sendes Europakommisjonen etter at departementet 

har godkjent den. 

 

Det forutsettes at arbeidet med EUs ungdomsprogram ses i sammenheng med 

utviklingen av den nasjonale barne- og ungdomspolitikken.  

 

Det er bevilget 7,7 mill. kroner på posten. 
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Inntekter: 

 

Kap. 3842 Familievern 

Post 01 Diverse inntekter 

De budsjetterte inntektene på posten gjelder ulike prosjekter og tiltak. 

 

Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet 

Post 01 Diverse inntekter 

Hoveddelen av inntektene på posten kommer fra kommunene, som skal dekke 

ekstrautgifter som gjelder det enkelte barn ved plassering i statlige tiltak, når utgiftene 

ikke er knyttet til tiltak som er en del av institusjonstilbudet.  

 

Posten er redusert med 15 mill. kroner. Inntektene vil være lavere når institusjon i 

mindre grad blir benyttet.  

 

Det tildeles 13,404 mill. kroner på posten.  

 

Post 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. 

 

Det er bevilget 3,703 mill. kroner på posten 

 

Post 60 Kommunale egenandeler 

På posten er det budsjettert med kommunale egenandeler i forbindelse med opphold i 

barneverninstitusjoner, fosterhjem eller ved tiltak i hjemmet. 

 

Det er bevilget 928,136 mill. kroner på posten.  

 

Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Post 01 Diverse inntekter 

Inntektene knytter seg til egenandeler i forbindelse med deltakelse i Hva med oss? og 

inntekter i forbindelse med andre samlivstiltak.  

 

Det er bevilget 433 000 kroner på posten.  

 

Kap. 3859 EUs ungdomsprogram 

Post 01 Tilskudd fra Europakommisjonen 

Posten omfatter tilskudd fra Europakommisjonen til drift av det nasjonale kontoret for 

gjennomføring av EUs ungdomsprogram Aktiv Ungdom og tilskudd til Eurodesk.  

 

Det er bevilget 2,3 mill. kroner på posten.  
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5.2 Fullmakter 

I vedlegg 1 omtales først budsjettfullmakter som må gis eller delegeres for hvert 

budsjettår, jf. pkt. A. Dernest listes fullmakter som er delegert Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, og som Bufetat må søke departementet om samtykke til å 

benytte seg av i hvert enkelt tilfelle, jf. pkt. B. I tillegg omtales administrative fullmakter 

som er delegert til Bufetat, jf. pkt. C. 

 

6. Administrative forhold  

6.1 Sikkerhet og beredskap 

Regjeringen har besluttet at alle virksomheter i statsforvaltningen i løpet av 2013 skal 

vurdere egen sikkerhet og beredskap. Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste 

(sikkerhetsloven) gjelder for alle forvaltningsorganer som er i besittelse av 

skjermingsverdig informasjon eller objekt. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har som hovedmål for sikkerhets- 

og beredskapsarbeidet å forebygge uønskede hendelser og minimere konsekvensene 

dersom slike hendelser skulle oppstå. Som en del av dette forventer departementet at 

”virksomheten” har utarbeidet nødvendige beredskapsplaner og hvert år har 

beredskapsøvelser. Øvelser skal evalueres og følges opp, slik at de kan gi forbedringer i 

beredskapen. Omfanget av øvelser må vurderes i forhold til ressursbruk. 

Departementet vil invitere til et samarbeid om avstemming av planverket og kommer 

tilbake med detaljer for dette arbeidet 1. kvartal 2013. 

  

Departementet er spesielt opptatt av at arbeidet med sikkerhet og beredskap har god 

lederforankring i virksomheten, samt at det arbeides for å ha god sikkerhetskultur i 

virksomheten. Departementet ber derfor om en redegjørelse innen DATO3  for 

følgende punkter: 

- hvordan lederforankring implementeres i arbeidet med sikkerhet og 

beredskap 

- kompetanse og organisering av sikkerhets- og beredskapsarbeidet  

- risiko- og sårbarhetsutfordringer for etaten 

  

Departementet ber om at Bufdir i årsrapporten for 2013 redegjør for det konkrete 

arbeidet på sikkerhets- og beredskapsområdet i løpet av året, herunder 

beredskapsøvelser som er gjennomført. Rapporten skal følge disposisjonen under: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/samfunnssikkerhet-og-

beredskap/sub/mal-sikkerhetstilstand.html?id=710299. 
 

                                                 
3
 Rapportering i løpet av første halvår. Avdelingene setter en dato som er hensiktsmessig sett mot sin 

virksomhetsstyring. 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19980320-010.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/sub/mal-sikkerhetstilstand.html?id=710299
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/sub/mal-sikkerhetstilstand.html?id=710299
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6.2 Sosiale hensyn i offentlige anskaffelser  

BLDs virksomheter skal, innenfor rammene av regelverket, stille sosiale krav i de 

anskaffelser hvor det vurderes å være høy risiko for brudd på grunnleggende 

menneske- og arbeidstakerrettigheter. 

 

Som en del av den årlige rapporteringen, bes virksomheten oppgi hvorvidt det er stilt 

krav i de anskaffelser som er gjennomført. 

6.3 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 i 

etatsstyringsmøtene om hvordan eventuelle merknader fra Riksrevisjonen er fulgt opp. 

Bufdir skal, i samsvar med utarbeidede rutiner, oversende departementet kopi av 

svarbrev til Riksrevisjonen når korrespondansen går direkte mellom Riksrevisjonen og 

etaten. 

7. Rapportering og resultatoppfølging 
 

Ved disponering av bevilgningen for 2013 må Bufdir ta hensyn til de hovedmål og 

prioriteringer som framgår av Prop.1 S (2012-2013). 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.  

 

Rapportering Frist til BLD 

Regnskapsrapportering 20. påfølgende måned 

RNB 01.03.2013 

Resultatrapport til Prop. 1 S 15.03.2013 

Fullstendig tekstutkast til Prop. 1 S 10.05.2013 

Rammefordeling 28.05.2013 

Tertialrapport 1. tertial:  

 virksomhetsrapport 

 regnskapsrapport 

31.05.2013 

Tertialrapport 2. tertial:  

 virksomhetsrapport 

 regnskapsrapport 

01.10.2013 

Nysaldering  01.10.2013 

Konsekvensjustering/satsingsforslag 2014 10.12.2013 

Årsrapport og regnskap 28.02.2014 
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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 (2013-2014) for Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

 

I etterkant av virksomhetsrapporteringen blir det avholdt etatsstyringsmøter mellom 

Bufdir og departementet for å diskutere status på Bufdirs ansvarsområde. 

Departementet vil i 2012 avholde tre etatsstyringsmøter med Bufdir, og det legges opp 

til møter 18. mars, 10. juni og 7. oktober. Se vedlegg 3.  

 

Departementet vil i tillegg avholde jevnlige møter for å følge opp arbeidet med 

omstilling og budsjettbalanse på barnevernområdet, jf. omtale under delmål 6.2.  

 

7.1 Regnskapsrapportering og årsrapport 

 

Departementet vil, i likhet med tidligere år, innhente opplysninger om 

regnskapsutviklingen i løpet av året. Det skal rapporteres på en slik måte at både 

forbruk per dato og planlagt forbruk for resten av året framkommer på en detaljert, 

ryddig og oversiktlig måte. Om nødvendig må Bufdir på departementets forespørsel 

kunne gi rask dokumentasjon på regnskaps- og resultatutviklingen. 

 

Årsrapport og regnskap skal sendes departementet både på papir og elektronisk innen 

28. februar 2014. 

 

Årsrapporten skal inneholde følgende punkter: 

 regnskapstall som er i samsvar med rapportering til det sentrale 

statsregnskapet, 

 forklaringer på eventuelle avvik i regnskapstallene i forhold til den gitte 

bevilgningen, jf. tildelingsbrevet, 

 rapportering av resultater i henhold til målene i tildelingsbrevet, og 

 rapportering på områdene som framgår av punkt 7.2 nedenfor. 

 

Det er viktig at årsakene til vesentlige avvik fra målene blir forklart på en utfyllende 

måte. Rapporteringen vil danne grunnlag for utarbeidelsen av resultatrapporten i 

budsjettproposisjonen.  
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7.2 Øvrig rapportering 

 

Nedenfor gjengis administrative forhold som fordrer rapportering til departementet: 

Tema Oppdrag Frist 

Risikovurderinger Redegjøre for de årlige 

risikovurderinger  

Årsrapport 

Personalforvaltning og 

internkontroll 

Redegjøre kort for 

inkluderende arbeidsliv, 

seniorperspektivet og 

øvrig personalforvaltning 

Årsrapport 

Aktivitets- og 

redegjørelsesplikter 

Oppfølging av 

likestillingsloven, 

diskrimineringsloven og 

diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven – 

Veileder fra FAD skal 

følges 

Årsrapport 

Universell utforming BLDs virksomheter skal 

utarbeide og følge opp 

handlingsplaner/strategier 

for universell utforming 

for sin virksomhet. 

Planene skal omfatte 

virksomhetens 

arbeidsgiveransvar, 

publikumsrettede 

virksomhet og 

forvaltningsoppgaver. 

Årsrapport 

Sosiale hensyn i offentlige 

anskaffelser 

Oppgi hvorvidt det er stilt 

krav i de anskaffelser som 

er gjennomført 

Årsrapport 

Sikkerhet og beredskap Kortfattet redegjørelse for 

konkret arbeid med 

sikkerhet og beredskap, 

inkludert hvilke 

beredskapsøvelser som er 

gjennomført.  

Årsrapport 

Varslingsrutiner Bufetat skal ha egne 

varslingsrutiner 

Årsrapport 
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8. Evalueringer 
 

Evaluering av omsorgsreformen 

Bufdir skal evaluere omsorgsreformen. Statlig regionalt barnevern overtok ansvaret for 

enslige mindreårige asylsøkere under 15 år fra årsskiftet 2007/2008. Reformen har 

virket i 5 år og følgende skal evalueres: 

1) Lovens virkeområde samt effekter av denne 

2) Bo- og omsorgstilbudet 

Det er av særlig interesse å belyse det konkrete innholdet i omsorgstilbudet, dvs både 

det flyktningfaglige og barnevernfaglige arbeidet. Arbeidet bør også vurderes på 

systemnivå og organisasjonsmessig. Barnas stemme skal høres. Bufdir konsulterer 

departementet under arbeidet etter avtale. 



48 

Vedlegg 1 Fullmakter 
De overordnede prinsippene for etatsstyring framgår av Instruks om 

økonomiforvaltningen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

 

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

delegeres 

 

- Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (post 01) jf. 

Bevilgningsreglementet § 3. 

 

Bufetat gis fullmakt til å forvalte denne bestemmelsen i tråd med dagens regler.  

 

- Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 

budsjettåret 

 

Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 gis departementene fullmakt 

til å samtykke i at det inngås leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 

budsjettåret på følgende vilkår: 

1. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde den ordinære driften 

av virksomheten. 

2. Utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor et uendret 

bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden. 

3. For alle avtaler utover ett år, må behovet for oppsigelsesklausuler nøye 

vurderes. Hensynet til den framtidige handlefriheten skal veie tungt ved 

vurderingen. 

 

Bufetat gis på ovennevnte betingelser fullmakt for 2013 til å inngå leieavtaler og avtaler 

om kjøp av tjenester utover budsjettåret. 

 

B. Budsjettfullmakter som er delegert Finansdepartementet og som Bufetat 

må søke Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om 

samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle 

 

- Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste, jf. 

Bevilgningsreglementet § 5.3. 

 

- Overskridelse mot innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår, jf. 

Bevilgningsreglementet § 11. 

 

- Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf. 

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

Bevilgningsreglementet § 11 

 

 

C. Administrative fullmakter 

 

Departementet delegerer til virksomheten fullmakt til å opprette, inndra og omgjøre 

stillinger innenfor gitte budsjettrammer og i henhold til gjeldende avtaleverk. 

Vedlegg 2 Rapporteringsskjema 
 

Se vedlagte skjema.  

Vedlegg 3 Styringskalender 
 

Møte Dato Hovedtema 

1. etatsstyringsmøte  18.03.2013 Årsrapporten 

2. etatsstyringsmøte 10.06.2013 Rapport for 1. tertial 

3. etatsstyringsmøte 07.10.2013 Rapport for 2. tertial 

 

Departementet vil i tillegg avholde jevnlige oppfølgingsmøter med Bufdir. Disse 

møtene er en del av den formelle styringsdialogen og det skal føres referat. Bufdir vil i 

disse møtene orientere om arbeidet med Kvalitetsutviklingsprogrammet og arbeidet 

med budsjettbalanse og omstilling på barnevernområdet.  

 

 

 

 

 

 


