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1. Innledning 

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

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

delegerer fullmakter til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for 2020, jf. Prop. 1 S (2019-

2020) for BFD, KUD, KD, JD og Stortingets behandling av disse dokumentene. I tillegg gjelder føringer 

og krav gitt i økonomi- og virksomhetsinstruksen for Bufdir. 

2. Mål- og resultatkrav for 2020 

Der ikke annet er sagt, legges det til grunn at den løpende virksomheten videreføres. I tilfeller hvor 

Bufdir vurderer å avslutte eller nedprioritere oppgaver som er en vesentlig del av den løpende virksom-

heten, eller som er gitt som spesielle oppdrag, skal departementene orienteres. 

Bufdir skal planlegge ressursene slik at bestillinger fra departementene i løpet av året kan gjennomføres. 

Bestillinger gjennom året gis skriftlig. 

Forslag fra direktoratet, både på eget initiativ og som svar på oppdrag fra departementene, om tiltak som 

bør iverksettes eller endringer i praksis skal alltid følges av en kort vurdering av økonomiske og admi-

nistrative konsekvenser. 
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2.1. Familie og oppvekst 

Regjeringen vil arbeide for en familiepolitikk som omfatter alle familier og som tar utgangspunkt i deres 

hverdag. En god politikk for familiene legger grunnlaget for livskvalitet og er viktig både for den enkelte 

og for samfunnet. Familiepolitikken skal fremme den enkeltes muligheter for deltakelse på viktige are-

naer, både i nærmiljø og i samfunnet for øvrig.  

Bufdir skal bruke de verktøy og virkemidler direktoratet rår over for å skape positive endringer for 

brukere av tjenester knyttet til familie og oppvekst, og tilstrebe seg å dokumentere effektene av arbeidet. 

Det er særlig viktig å videreutvikle tjenestene i tråd med økte forventninger om digitalisering. Dette 

gjelder blant annet utvikling av ung.no, programmet DigiUng, videre arbeid med foreldrehverdag.no og 

utarbeidelse av digital informasjon knyttet til etteradopsjon.   

 

2.1.1. Familievern 

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

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

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

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

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

For å sikre et helhetlig tilbud til familier med vansker skal familieverntjenesten samarbeide med andre 

relevante tjenester. NOU 2019:20 En styrket familietjeneste. En gjennomgang av familieverntjenesten 

vil være sentralt for videreutvikling av tilbudet.  

 

Høring av barn i mekling 

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

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

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

ikke ta med barna når de møter til mekling. Bufdir skal sørge for et likeverdig tilbud i regionene og 

mellom familievernkontorene, og styrke tilbudet til barn som møter i mekling og tilbudet til barn som 

har vansker i familien.  

Mål 1: Flere barn skal høres i forbindelse med mekling 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

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

delse med mekling 1 

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde.  

                                                      

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

med utgangspunkt i alle barn mellom 7 og 16 år som har foreldre som møter til mekling. 

 



Tildelingsbrev 2020 

 

 

5 

Tilbud til foreldre med høyt konfliktnivå 

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

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

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

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

inngår avtale under mekling. 

Mål 2: Flere foreldre som vurderer å reise sak for retten inngår avtaler 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

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

derer å reise sak for retten.  

 Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde  

 

2.1.2. Foreldrestøttende arbeid 

Alle foreldre kan møte vanskeligheter og små og store utfordringer med omsorgen for barn, for noen er 

situasjonen mer alvorlig. For å styrke barn og unges oppvekstsvilkår, skal flere foreldre som har behov 

for det, få støtte og veiledning. Tilbudet skal reflektere mangfoldet i befolkningen. Det kan være utford-

rende å være førstegangsforeldre. Tilbud om samlivskurs for denne gruppen skal derfor prioriteres. Buf-

dir skal fortsette arbeidet med koordinering av regjeringens strategi for foreldrestøtte, og spesielt bidra 

til at familieperspektivet ivaretas i alle sektorer.  

Mål 3: Flere foreldre skal få tilbud om foreldrestøtte 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

S 3. Kvalitet og omfanget i bruken av tiltak 

som gir hjelp og støtte til foreldre 

R 3. Økt bruk av foreldrestøttende tiltak ved krise-

sentrene 

 Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde 

Oppdrag knyttet til mål 3: Frist/rapportering  

O 1. Bufdir skal etablere en tilskuddsordning for samlivskurs for førstegangs-

foreldre. De overordnede rammene for tilskuddordningen er beskrevet i Prop. 

1 S (2019-2020). Det er et mål med god geografisk spredning på kurstilbudene. 

Bufdir skal oppdatere og revidere kurset Godt samliv og utvikle et digitalt kurs-

tilbud basert på dette kurset.  

Årsrapport 

O 2. Bufdir skal igangsette forskning på samlivstiltak. Det er viktig at forsk-

ningen belyser effekten av samlivstiltak. 
Årsrapport 
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2.1.3. Adopsjon 

Adopsjonsprosesser skal gjøres raskere og enklere både innenlands og utenlands. Det er viktig at rele-

vante tjenester har god kunnskap om ny adopsjonslov og forskrift, og informasjon for den adopterte og 

adoptivfamiliene må være tilgjengelig.  

Styringsparametere Resultatkrav for 2020 

S 4. Saksbehandlingstiden i utrednings- og vedtaksenheten for 

utenlandsadopsjoner gjennom godkjent adopsjonsorganisasjon- 

og for innenlandsadopsjoner (stebarn under 18 år og spedbarn).  

R 4. Redusert saksbehandlingstid 

S 5. Saksbehandlingstid fra Bufdir mottar en sak som skal be-

handles i det faglig rådgivende utvalget til Bufdir har godkjent 

tildelingen. 

R.5. Saksbehandlingstiden skal 

ikke overstige 30 dager 

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde. 

 

2.1.4. Arbeidet mot vold og seksuelle overgrep  

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Det må jobbes systematisk og 

samordnet med forebygging, avdekking og gode hjelpetjenester. Vold og seksuelle overgrep mot barn 

kan være særlig vanskelig å avdekke.  Det er derfor viktig at barn og unge selv har kunnskap om vold 

og overgrep. Tilsvarende må ansatte i tjenester som møter barn og unge ha kunnskap om å snakke med 

barn og unge om vold og overgrep. Bufdir skal koordinere samarbeidet på direktoratsnivå om oppfølging 

av Opptrappingsplan mot vold og overgrep. I 2020 skal arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi 

mot vold og overgrep og oppfølgingen av evalueringen av konsultasjonsteam særlig prioriteres.  

Mål 4: I større grad forebygge og avdekke volds- og overgrepssaker mot barn og ungdom 

Styringsparametere  

S 6. Kunnskap og bevissthet blant barn og unge om vold og overgrep 

S 7. Kompetanse i tjenestene om hvordan snakke med barn om vold og overgrep   

S 8. Avdekking og oppfølging av vold i familievernets saker 

S 9. Kvalitet i krisesentertilbudet  

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utfordringsbilde og utvikling i 

tjenestetilbudene. 

Oppdrag knyttet til mål 4: Frist/rapportering  

O 3. Bidra i arbeidet med å utvikle en tverrsektoriell kompetansestrategi om 

vold og overgrep i samarbeid med aktuelle direktorater 
Årsrapport 
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O 4. Bidra til å videreutvikle ordningen med tverrfaglige konsultasjonsteam i 

samarbeid med aktuelle direktorater.  
Årsrapport 

O 5. Igangsette forskning om krisesentertilbudet  Årsrapport 

O 6. I opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) angis et tiltak om 

å utrede forskningsbehov og utarbeide en plan for videre forskning på områ-

det. Bufdir har, i samarbeid med andre direktorater, utformet et forslag til 

hvordan oppdraget kan løses (jf. oversendelse til departementet 16.09). De 

anbefaler at det først skal utarbeides et grunnlag for en plan som består i 1) 

oversikt over allerede foreliggende forskning og planlagte forskningsinnsat-

ser og 2) kartlegging av prioriterte kunnskapsbehov. Vi ber om at grunnlaget 

for planen (punktene 1 og 2) leveres til departementet innen 1. oktober 2020. 

Frist 1. oktober 

2020 

 

Andre oppdrag knyttet til arbeidet mot vold og seksuelle overgrep: Frist/rapportering  

O 7. Sikre effektiv bruk av tilskuddsmidler gjennom å øke kompetansen blant 

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

tvangsekteskap og æresrelatert vold.  

Halvårig rapporte-

ring til KD, via 

BFD.  

O 8. Styrke bo- og støttetilbudet for unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap 

og æresrelatert vold ved å: 

i) Bidra til at en kommune etablerer en ekstra botilbudsplass  

ii) Bidra til at en kommune etablerer en ekstra botilbudsplass for enslige 

foreldre med barn. 

iii) Bidra til at målgruppa får tilstrekkelig oppfølging etter opphold i bo- 

og støttetilbudet i de fem kommunene som har bo- og støttetilbud i 

dag, herunder kommunen i Nord-Norge. 

31.12.2020 /  

Halvårig rapporte-

ring til KD, via 

BFD. 

O 9.  Administrere og bidra til styrking av mentorordningen for personer ut-

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

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

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

beid gjennom mentorhuben. 

Halvårig rapporte-

ring til KD, via 

BFD. 

 

2.1.5. Barns og unges deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv  

Ungdoms rett til å bli hørt og si sin mening er en grunnleggende byggestein i et demokratisk samfunn. 

Det bidrar til utvikling av bedre tiltak og tjenester. Bruk av Ungdomspanel vil være en viktig del av 

dette arbeidet. Bufdir skal være en ressurs og retningsgiver på det ungdomspolitiske feltet.  

Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i lek og fritid, til en anstendig levestandard og til å ut-

vikle sine evner og ferdigheter. Deltakelse i fritidsaktiviteter er viktig for å unngå utenforskap og for å 

skape en meningsfull fritid. Bufdir skal videreføre arbeidet med fritidskortet, fritidserklæringen og del-

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

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

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

funnsliv: 

Frsit/rapportering 

O 10. Bufdir vil bidra til utprøvingen av en forebyggingsmodell som skal føre 

til kunnskapsbasert utvikling av tiltak for ungdom. 

Årsrapport 

O 11. I saker der BFD ønsker å nedsette ungdomspanel vil Bufdir inneha sek-

retariatsfunksjon. Dette innebærer både oppretting og gjennomføring av ung-

domspanel for departementet. 

Årsrapport 

O 12. Videreføre og utvide forsøksordningen med Fritidskort   Årsrapport 

2.1.6. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier 

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier deltar sjeldnere i organiserte fritidsaktiviteter, presterer dår-

ligere på skolen, har dårligere fysisk og psykisk helse og vokser oftere opp i boliger og nabolag preget 

av trangboddhet, ustabilitet og et mer krevende oppvekstmiljø enn andre barn. Bufdir skal arbeide for at 

kommunene øker sin innsats for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og bidra til økt sosial mobi-

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

unges deltakelse i fritidsaktiviteter. Bufdir skal koordinere samarbeidet på direktoratsnivå om oppføl-

gingen av Samarbeidsstrategi for å øke mulighetene til barn i lavinntektsfamilier. 

Mål 5: Øke deltakelsen i sosiale aktiviteter blant barn som vokser opp i lavinntekts familier  

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

S 10. Samarbeid mellom kommuner og fri-

villig sektor om Fritidserklæringen 

R 10. Økt andel kommuner arbeider aktivt for å ink-

ludere flere barn og unge i jevnlige fritidsaktiviteter 

S 11. Bufdirs arbeid for barn som vokser 

opp i lavinntektsfamilier 

R 11. a) Økt kunnskap og bevissthet i kommunene 

gjennom formidling og bruk av indikatorverktøy og 

veileder for tverrsektorielt arbeid.  

b) Andel kommuner som søker og kvalifiserer til 

støtte fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering 

av barn i lavinntektsfamilier øker fra 2019 

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde. 

Oppdrag knyttet til mål 5: Frist/rapportering  

O 13. Bufdir skal som sekretariat for Fritidserklæringen legge til rette for at 

det utarbeides årlige planer for arbeidet. 
Årsrapport 

O 14.  Bufdir skal bidra med faglige innspill til arbeidet med samarbeidsstra-

tegi som skal fremme deltakelse og styrke mulighetene til barn som lever i fa-

milier med vedvarende lavinntekt.  

Tentativ frist på 

innspill til førsteut-

kast 11.02.2020 
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Andre oppdrag under Familie og oppvekst Frist/rapportering 

O 15. Bufdir skal gjøre nødvendige oppdateringer i rundskriv Q-20/2016 om 

ekteskapsloven bl.a. på bakgrunn av den nye trossamfunnsloven, og som 

følge av digitaliseringen på ekteskapslovsområdet. Utkast til revidert rund-

skriv må leveres departementet innen 1. oktober 2020.   

1. okt 2020/        

årsrapport 
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2.2. Barnevern 

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

ha oversikt over status i sektoren og følge med på de viktigste utviklingstrendene i barnevernet.  

For 2020 har regjeringen følgende mål på barnevernsområdet:  

- Økt kvalitet i saksbehandlingen i den kommunale barnevernstjenesten.  

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

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

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

For Bufdir blir det i 2020 særlig viktig å prioritere innsats som bidrar til utvikling av kompetansen i de 

kommunale barnevernstjenestene og i de statlige institusjonene. Bufdir skal legge til rette for at kom-

munene blir rustet til å ta et større ansvar på barnevernsområdet, i tråd med barnevernsreformen.  

Et godt fosterhjems- og institusjonstilbud legger til rette for at barna får et stabilt omsorgs- og behand-

lingstilbud, med mulighet for å påvirke egen hverdag. Bufdir skal styre etaten på en måte som legger til 

rette for god drift og forsvarlige tjenester av høy kvalitet. Helsesatsingen i barnevernet videreføres og 

videreutvikles for å møte de behov barn i barnevernet har for helsefaglig utredning, behandling og annen 

oppfølging fra helsetjenesten. 

Bufdir skal fortsette utviklingen av digitale verktøy og et digitalt, åpent tilgjengelig kvalitetssystem, slik 

det er beskrevet i prosjektet DigiBarnevern. Direktoratet skal starte arbeidet med å tilpasse og samordne 

eksisterende digitale veiledere, slik at de kan gjøres tilgjengelig på en enhetlig måte. 

 

2.2.1. Kompetanseutvikling i barnevernet 

Det er dokumentert svikt i hvordan noen kommunale barnevernstjenester saksbehandler, vurderer be-

kymringsmeldinger og gjennomfører undersøkelser. Svikten kommer blant annet til uttrykk gjennom 

manglende analytisk tilnærming til materialet fra undersøkelsen, manglende dokumentasjon av faglige 

vurderinger, brudd på de kravene som barnevernsloven stiller til saksbehandlingen og barns medvirk-

ning. Svikten er også knyttet til at hjelpetilbudene ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset barnas og fami-

lienes behov. Det er viktig med et godt samarbeid med både barn og foreldre, og at deres rettssikkerhet 

ivaretas. 

For å heve kvaliteten i saksbehandlingen skal Bufdir stimulere til best mulig utnyttelse av ressurser til 

etter- og videreutdanningstilbud. Hensikten er å redusere uønsket variasjon mellom, og internt i den 

enkelte barnevernstjeneste. 

Mål 6: Økt kvalitet i saksbehandlingen i den kommunale barnevernstjenesten 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

S 12. Kompetanseutvikling for an-

satte i barnevernet 

R 12. a) Minst 400 deltakere i året i opplæringsprogrammet 

b) Minst 90 % utnyttelse av studiekapasiteten i de statlig fi-

nansierte videreutdanningene 

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde.  
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Oppdrag knyttet til mål 6: Rapportering  

O 16. Øke antallet studieplasser innenfor det eksisterende tilbudet om videreut-

danning fra og med høsten 2020. 

Tertial- og  

årsrapport  

O 17. Utvide tilbudet om veiledningsteam til flere kommuner. Kommuner i de tre 

nordligste fylkene skal prioriteres.  

Tertial- og  

årsrapport  

O 18. Foreslå innretting av forsøksordning for å styrke barnevernstjenestens til-

gang til og bruk av psykologer og jurister 
Årsrapport  

O 19. Legge til rette for gjennomføring av dialogmøter med alle kommuner som 

har behov for det i henhold til fylkesmannens risikovurdering. Oppdraget ses i 

sammenheng med oppdrag 28. 

Årsrapport 

O 20. Foreslå tiltak for å øke kompetanse innen forvaltning og juss i både statlig 

og kommunalt barnevern.  
Årsrapport 

 

2.2.2. Tiltak i barnevernet  

Hjelpetiltak 

Forskning viser at flere kommuner ikke har tilgang på en tilstrekkelig bredde av hjelpetiltak, at tiltakene 

ofte er lite tilpasset barnets og familienes utfordringer. Tiltakene er heller ikke tilstrekkelig omfattende 

eller intensive, og barna involveres i liten grad i evaluering av tiltakene. Dette gir risiko for at barn ikke 

får tilstrekkelig hjelp, eller får hjelp av ulik kvalitet, avhengig av hvor de bor. Det er viktig at hjelpen 

som gis har effekt og at tiltakene barnevernet tilbyr er kvalitetssikret og tilpasset ulike grupper.  

Mål 7: Barnevernstjenesten skal gi hjelpetiltak som møter behovene til barn og foreldre 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

S 13. Effekt av FFT, MST og PMTO2 
R 13. Lavere problembelastning for barn etter fullført 

tilbud versus ved inntak 

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde.  

 

Oppdrag knyttet til mål 7: Frist/rapportering  

O 21. Bufdir skal forberede og gjennomføre pilotering av en ny grunnmodell 

for hjelpetiltaksarbeidet i kommunalt barnevern 

Tertial- og årsrap-

port 

 

                                                      

2 Funksjonell familieterapi (FFT), Multisystemisk terapi (MST) og Parent Management Training Oregon (PMTO) 
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Tiltak utenfor hjemmet 

Det er avdekket avvik på institusjonsområdet. Arbeidet med faglig utvikling og styring av tilbudet som 

gis på institusjonsområdet skal fortsette. Målet er at alle barn og ungdommer som ikke kan bo hjemme 

skal få et stabilt og forsvarlig tilbud. 

Mål 8: Barn som trenger tiltak utenfor hjemmet skal få et stabilt tilbud tilpasset det enkelte barns 

behov 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

S 14. Tilstrekkelig og differensiert 

fosterhjemstilbud 

R 14. Færre barn og unge venter på fosterhjem etter dato for 

ønsket oppstart enn på samme tidspunkt i 2019 

S 15. Stabilt omsorgstilbud for barn 

som får tiltak utenfor hjemmet 

R 15. Færre barn i fosterhjem og institusjon skal oppleve util-

siktede flyttinger, sammenlignet med 2019. 

S 16. Kvalitet i institusjonstilbudet 
R 16. Bufetat skal ha tilsvarende kontroll med kvaliteten på 

tilbudet til det enkelte barn i statlige og private institusjoner.  

S 17. Virkning av opphold i behand-

lingsinstitusjoner 

R 17. Lavere problembelastning for barnet etter fullført til-

bud versus ved innskriving 

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde.  

 

Andre oppdrag knyttet til tiltak i barnevernet i 2020: Frist/rapportering 

O 22. Bistå departementet i arbeidet med oppfølging av anmodningsvedtak 

nr. 762 av 28. mai 2018 om at andelen institusjonsplasser som tilbys av ide-

elle aktører skal økes til om lag 40 prosent innen 2025, og se hen til vedtaket 

ved utvikling av og endringer i kapasitet og innhold i tilbudet. Bufdir skal 

også bistå departementet i arbeidet med utviklingen av institusjonsområdet. 

BFD vil komme tilbake med konkrete bestillinger. 

Årsrapport 

O 23. Bufdir skal kartlegge muligheter for innhenting og publisering av bar-

nevernsstatistikk om Oslo kommune på Bufdirs nettsider.  
Årsrapport 

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av tilstanden på institusjonstilbudet nasjonalt. Rapporteringen skal 

reflektere regionale vurderinger av kvalitet og risiko. 

 

2.2.3. Rettsikkerhet for barn, unge og familiene deres 

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

ning i kontakten med barnevernet. Dette gjelder både når det skal treffes vedtak om hjelpetiltak i hjem-
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met og ved plasseringstiltak utenfor hjemmet. Forskning viser også at tiltakene ofte er lite tilpasset bar-

nets og familiens utfordringer. Bedre og riktig ivaretakelse av medvirkningsretten vil heve kvaliteten på 

barnevernets avgjørelser og bidra til at barn får riktig hjelp 

Mål 9: Bedre ivareta barnas rett til medvirkning i det kommunale og statlige barnevernet 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

S 18. Barns medvirkning i valg av institu-

sjon 

R 18 a) Alle barn har fått tilbud om å gjennomføre 

avklaringsmøte ved inntak til institusjon 

b) Alle institusjoner gjennomfører regelmessig erfa-

ringsinnhenting fra barna 

S  19. Barns medvirkning i formidling av 

fosterhjem til kommunen 

R 19. Alle barn over 7 år har fått tilbud om å delta i 

avklaringsmøte i saker der Bufetat bistår kommunene 

med formidling av fosterhjem 

 
R 20. Alle avvik etter Fylkesmannens tilsyn i Bufetat 

skal lukkes iht. plan. 

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde.  

 

Oppdrag knyttet til rettsikkerhet: Frist/rapportering  

O 24. Bidra med faglige innspill i arbeidet med lovproposisjonen om ny bar-

nevernslov. Før ikrafttredelse av ny lov skal Bufdir bidra i arbeid med revi-

sjon av forskrifter. Bufdir vil også få oppgaver i forbindelse med implemente-

ring av ny barnevernslov. 

Leveransefrister 

spesifiseres 

nærmere i egne 

bestillinger 

O 25. Utarbeide utkast til forskrift om overføring av jurisdiksjon i henhold til 

Haagkonvensjonen 1996, samt utarbeide utkast til høringsnotat. 
31.03.2021 

O 26. Bufdir skal igangsette et arbeid for regelverksetterlevelse i kommunene 

på prioriterte områder. I den forbindelse skal Bufdir også sørge for at mulige 

oppfølgingspunkter fra dommer avsagt av EMD på barnevernsfeltet blir in-

formert om og implementert i kommunene. Bufdir skal vurdere om Fylkes-

mannen bør involveres i arbeidet. Departementet vil ta initiativ til en dialog 

om det nærmere innholdet i oppdraget.  

Årsrapport 

O 27. Bufdir skal bistå departementet i behandlingen av barnevernssaker for 

EMD 
 

 

2.2.4. Organisering og samordning 

Barn i barnevernet har lavere deltakelse, mindre læringsutbytte og fullfører i mindre grad videregående 

opplæring enn andre. Barn som får hjelp fra barnevernet er også overrepresenterte når det gjelder psy-

kiske helseproblemer. God organisering og samordning av tilgrensende tjenester, spesielt helse- og bar-

nevernstjenestene, skole og politi, er en forutsetning for at utsatte barn og unge får den hjelpen de 
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trenger. Et godt og effektivt barnevern forutsetter også tydelig ansvarsdeling mellom forvaltningsnivå-

ene.  

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

S 21. Skolegang for barn 

med plasseringstiltak  

R 21. a) Alle barn som har rett og plikt til grunnskoleopplæring 

mens de er i plasseringstiltak (statlig/privat), benytter seg av et full-

tids grunnskoletilbud eller går på skole iht. individuell opplærings-

plan (IOP).   

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

ende opplæring.  

 

Oppdrag knyttet til organisering og samordning: Frist/rapportering  

O 28. Delta i arbeidsgruppe med departementet og KS om å forberede gjen-

nomføring av barnevernsreformen. Bufdir skal sørge for implementeringsak-

tiviteter og legge til rette for god informasjon til kommuner og Bufetat om 

innholdet i og konsekvensene av endringene som følger av Prop. 73 L (2016-

2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Sårbare kommuner 

skal gis særlig prioritet. Bufdir skal i tillegg bidra inn i arbeidet med kost-

nadsberegning av vedtatte tiltak. Se også oppdrag 19 (dialogmøter). 

Årsrapport  

O 29. Forberede omstilling i Bufetat i henhold til vedtatte endringer som føl-

ger av Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsre-

form) 

Årsrapport 

O 30. Utrede og foreslå alternative strukturer for implementering av PMTO 

og andre kunnskapsbaserte hjelpetiltak i kommunene, jf. omtale i Prop. 73 L 

(2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform) avsnitt 13.5.3. 

Arbeidet ses i sammenheng med pilotering av grunnmodell for hjelpetiltaks-

arbeidet, jf. oppdrag 21. 

31. juli 2020 

O 31. Foreslå oppfølging av rapporten Evaluering av utdanningsprogram for 

barnefaglige sakkyndige (Agenda Kaupang, 2017). Herunder vurdere alterna-

tive modeller for videreutvikling av utdanningsprogrammet og registeret for 

barnefaglige sakkyndige, med forslag til hvilken instans som bør forvalte ut-

danningen og registeret. 

01.11.2020 / del-

rapport i 1. tertial-

rapport 

O 32. Bufdir skal gjennomføre en brukerundersøkelse med kommuner og fyl-

kesmenn om tilfredshet med Bufdir som fagdirektorat.   
Årsrapport 

O 33. Bufdir og Helsedirektoratet gis i oppdrag å vurdere funn og tilrådninger 

i rapporten "Omsorg og rammer – når barn trenger mer". Bufdir har ansvaret 

for at direktoratene utarbeider en felles rapport med direktoratenes vurde-

ringer og tilrådninger. Se vedlegg 4.  

Se vedlegg 4 
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2.3. Likestilling og ikke-diskriminering 

Bufdir har et sektorovergripende ansvar på området, noe som blant annet innebærer å bidra til å gjen-

nomføre og samordne tiltak som bidrar til likestilling og ikke-diskriminering, analysere samfunnsutvik-

lingen, samt fremskaffe og formidle oppdatert kunnskap om likestilling og ikke-diskriminering til rele-

vante sektormyndigheter, forvaltningsnivåer og befolkningen generelt. Bufdir skal bidra i arbeidet med 

utvikle, koordinere og følge opp strategier og planer på området likestilling – og ikke diskriminering.  

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

relevante direktorater, etater og virksomheter 

Bufdirs likestillingsstrategi er et viktig verktøy i arbeidet med å videreutvikle direktoratets sektorover-

gripende rolle.   

Aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet er styrket. De nye reglene trådte i kraft 1.1. 

2020. Bufdir skal være en rollemodell for alle arbeidsgivere og offentlige myndigheter når det gjelder 

oppfølgingen av de nye reglene, se likestillings- og diskrimineringsloven §§ 24, 26 og 26a. Bufdir skal 

bistå LDO i veiledning av pliktsubjektene, i henhold til tidligere gitt oppdrag. 

 

2.3.1. Et mindre kjønnsdelt utdannings og arbeidsmarked 

Det kjønnsdelte arbeidslivet er en av våre viktigste likestillingsutfordringer. En viktig forklaring på det 

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

oppdrag for 2020 handler derfor om å få mer kunnskap om tiltak som kan motvirke kjønnstradisjonelle 

utdannings- og yrkesvalg.  

Mål 10: Et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

S 22. Kunnskap om tiltak for å motvirke 

kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkes-

valg 

R 22.a) Ha god oversikt over pågående tiltak for å 

motvirke kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkes-

valg, og vurdere pågående tiltak som kan bidra til 

dette. Dette i samarbeid med relevante fagmiljøer  

b)  Kunnskapsbaserte tiltak for å motvirke kjønnstra-

disjonelle utdannings- og yrkesvalg er gjort kjent og 

tatt i bruk hos relevante fagmiljøer 

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde. 

 

Oppdrag knyttet til mål 10: Frist/rapportering  

O 34. Følge opp Agder fylkeskommunes videreføring av prosjektet Likestilt 

arbeidsliv.  

Årsrapport 
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O 35. Sammenstille oversikt over tiltak/pågående arbeid som har som mål å 

motvirke kjønnstradisjonelle utdanningsvalg på ungdomsskoler, i forbindelse 

med videre utdanningsvalg. Her vil samarbeid med relevante fagmiljøer, som 

for eksempel Utdanningsdirektoratet, være sentralt. Arbeidet skal resultere i 

oversikt over pålagte krav, samt andre initiativer og gode eksempler fra ung-

domsskoler. Det skal tas sikte på at oversikten er gjort tilgjengelig. I oversik-

ten skal det fremgå om tiltakene er evaluert eller ikke, og med hvilket resul-

tat.  

Tertial- og årsrap-

port 

O 36. Utrede og utvikle forslag til prosjekt etter tilsvarende modell som Jen-

ter og teknologi, for å rekruttere gutter til helse- og omsorgssektoren 

Tertial- og årsrap-

port 

O 37. Igangsette evaluering av Jenter og Teknologi. 
Tertial- og årsrap-

port 

O 38. Gi departementet oversikt alle pågående tiltak for å motvirke kjønnstra-

disjonelle utdanningsvalg, samt oversikt over hvilke tiltak som er evaluert og 

resultater av evalueringer, og Bufdirs vurdering av tiltak. Dette som ledd i ar-

beidet med å utvikle en strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsliv. 

Tertial- og årsrap-

port 

 

 

2.3.2. Likestilling av personer med funksjonsnedsettelse i utdanning og arbeidsliv 

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

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

sjonsnedsettelse, som står utenfor. Høyere utdanning er en viktig forutsetning for tilgang til arbeidsmar-

kedet. Blant personer med funksjonsnedsettelse har 44 prosent grunnskoleutdanning som sin høyeste 

utdanning, mot 27 prosent i den øvrige befolkningen. Regjeringen lanserer høsten 2019 en handlingsplan 

for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse for 2020-2025. Nye tiltak som fremmer likestilling 

og deltakelse av personer med funksjonsnedsettelse vil bli inkludert løpende i handlingsplanperioden. 

Bufdir vil ha en særlig rolle med å samordne tiltak, analysere samfunnsutviklingen og innhente og for-

midle oppdatert kunnskap. Bufdir skal bidra til nasjonal gjennomføring av FN-konvensjonen om rettig-

hetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 

Mål 11: Færre  barrierer  mot deltakelse i utdanning og arbeidsliv for personer med funksjonsned-

settelse  

Styringsparametere  

S 23. Andel personer med funksjonsnedsettelse som deltar i arbeidslivet. 

S 24. Andel personer med funksjonsnedsettelse som gjennomfører grunnskole, videregående og 

høyere utdanning 

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde 
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Oppdrag knyttet til mål 11: Frist/rapportering  

O 39. Samordne og koordinere gjennomføring av tiltak i ny handlingsplan for 

likestilling av funksjonshemmede, inkludert pilot for digitalt ledsagerbevis. 

Bufdir skal bidra til at felter er godt koordinert i sitt samarbeid med relevante 

direktorater, etater og virksomheter 

Tertial- og årsrap-

port 

 

O 40. Bistå KUD i oppfølgingen av de avsluttende merknadene fra FN-komi-

teen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD-komiteen) til Norges første 

rapport 

Tertial- og årsrap-

port 

 

2.3.3. Diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 

Fremdeles er det mange som har negative holdninger til lhbtiq-personer. Fremdeles er det mange bar-

rierer mot samfunnsdeltakelse for lhbtiq-personer. En levekårsundersøkelse om lhbtiq-personer er 

igangsatt i 2019 og skal etter planen ferdigstilles i 2020. I det siste året av planperioden for regjeringens 

handlingsplan mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 

(2017-2020) skal Bufdir koordinere gjennomføringen av tiltakene. Bufdir skal bidra til produksjon av 

ny kunnskap, oppdatere lhbtiq-indikatorene og analyse samfunnsutviklingen over tid.  

Mål 12: Ivareta LHBTIQ-personers rettigheter, bidra til åpenhet og aktivt motarbeide diskriminering 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

S 25. Kunnskap om LHBTIQ-personers le-

vekår og utfordringer 

R 25. Sørge for at fagmiljøer, sektormyndigheter og 

befolkningen har tilgang til kunnskap om LHBTIQ-

personers levekår og utfordringer gjennom å frem-

skaffe ny kunnskap og formidle denne. 

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde 

 

Oppdrag knyttet til mål 12: Frist/rapportering  

O 41.  Utarbeide et "veikart" som viser status for gjenstående lhbtiq-utford-

ringer og danner grunnlag for ny innsats   

Tertial- og  

årsrapport 

 

2.3.4. Universell utforming 

Universell utforming berører utforming av store deler av samfunnets fysiske omgivelser. Eksisterende 

bygg og uteområder spesielt bør vies oppmerksomhet.  

Bufdir skal bidra til å videreutvikle universell utforming som en viktig samfunnskvalitet og opprettholde 

god framdrift i arbeidet fram mot et universelt utformet samfunn. Samarbeid med relevante sektorer skal 

prioriteres, herunder arbeidet med universell utforming i barnehager og grunnskoler.  
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Mål 13: Fremme universell utforming på de områdene hvor utfordringene er størst 

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

S 26. Kunnskap om universell utforming 

R 26. a) Økt kunnskap i fagmiljøer, tjenesteleverand-

ører og sektormyndigheter om universell utforming.  

b)  Bedre tilgjengelig informasjon om muligheter til å 

gjøre positive endringer i eksisterende bygg 

c) Grunnlagskunnskap, analyser og tiltak for videre 

arbeid med universell utforming nasjonalt 

S 27. Tilgjengelighet ved arbeidsplasser og 

ved institusjoner for høyere utdanning  
 

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde 

Oppdrag knyttet til mål 13: Frist/rapportering  

O 42. Gjennomføring av tiltak i gjeldende handlingsplan om universell utfor-

ming 

Tertial- og årsrap-

port 

O 43.  Bidra til utvikling av ny handlingsplan for universell utforming.  
Tertial- og årsrap-

port 

O 44. Bufdir skal bidra til implementering av EUs direktiv om tilgjengelighets-

krav for produkter og tjenester (EU 2019/882), herunder bidra med vurderinger 

av behov for regelverksendring og innspill til lov- og forskriftsendringer.  

Tertial- og årsrap-

port 

 

 

2.3.5. Diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn 

Rasisme og diskriminering er en demokratisk utfordring som hindrer mange menneskers muligheter til 

å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet. Rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og 

religion rammer mange ulike grupper i det norske samfunnet. Regjeringen lanserte høsten 2019 en hand-

lingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Regjeringen har også startet 

arbeidet med en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Det er nødvendig med et 

godt kunnskapsgrunnlag på disse områdene, og at kunnskap og forskning gjøres tilgjengelig for flest 

mulig. Sosiale møteplasser og dialog på nasjonalt og regionalt nivå er nødvendig for å bygge ned bar-

rierer mellom ulike grupper i samfunnet, og for å legge til rette for at flere stemmer blir hørt.  
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Mål 14: Bekjempe rasisme, hat og diskriminering på grunn av etnisitet og religion  

Styringsparametere  Resultatkrav for 2020 

S 28. Kunnskap om rasisme og diskriminering 

på grunn av etnisitet og religion 

R 28.   Fremskaffe og formidle ny kunnskap til 

nytte for fagmiljøer, sektormyndigheter og befolk-

ningen i arbeid mot rasisme og diskriminering på 

grunn av etnisitet og religion 

S 29. Bidra til dialog og færre barrierer mel-

lom grupper i samfunnet for økt bevissthet om 

rasisme og diskriminering. 

R 29. Flere møteplasser nasjonalt og regionalt der 

temaene rasisme og diskriminering er i fokus.  

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering av måloppnåelse, herunder status, utvikling og utfordringsbilde. 

 

Oppdrag knyttet til mål 14: Frist/rapportering  

O 45. Gjennomføring av tiltak i ny handlingsplan mot rasisme og diskrimine-

ring på grunn av etnisitet og religion, med særlig vekt på forskning- og kunn-

skapsutvikling og etablering av møteplasser på nasjonalt og regionalt nivå.  

Tertial- og årsrap-

port 

O 46. Bidra i arbeidet med utforming av handlingsplan mot diskriminering av 

og hat mot muslimer 
Årsrapport 

 

2.3.6. Hatefulle ytringer 

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer gjelder fra 2016 til 2020. Det er viktig med en fortsatt inn-

sats for å videreutvikle kunnskapen om hatefulle ytringer. Kunnskapen skal også spres til fagmiljøer, 

sektormyndigheter og i befolkningen for øvrig. Kunnskapen skal gi økt forståelse for hvordan hatefulle 

ytringer kan bekjempes og forebygges. Bufdir skal fortsatt legge til rette for arenaer for dialog og be-

vissthet om hatefulle ytringer.  

Oppdrag knyttet til strategi mot hatefulle ytringer: Frist/rapportering  

O 47. Gi en selvstendig vurdering av det videre arbeidet mot hatefulle yt-

ringer, blant annet på bakgrunn av eksternevalueringen av Strategi mot hate-

fulle ytringer.  

Tertial- og årsrap-

port 

 

2.3.7. Aktivitets- og redegjørelsesplikten 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet er styrket. De nye reglene trådte i kraft 1.1. 

2020. Bufdir skal være en rollemodell for alle arbeidsgivere og offentlige myndigheter når det gjelder 

oppfølgingen av de nye reglene, se likestillings- og diskrimineringsloven §§ 24, 26 og 26a. Bufdir skal 

bistå LDO i veiledning av pliktsubjektene, i henhold til tidligere gitt oppdrag. 
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Oppdrag knyttet til å styrket aktivitets- og redegjørelsesplikt: Frist/rapportering  

O 48. Bufdir skal i 2020, i samarbeid med Likestillings- og diskriminerings-

ombudet (LDO) og partene i arbeidslivet, utarbeide et veiledningsmateriell, in-

kludert maler for rapportering, om aktivitets- og redegjørelsesplikten. 

Tertial- og årsrap-

port 

 

2.3.8. Likestilling for utvikling   

I oppdrag i tildelingsbrev for 2018 framgår det at Bufdir skal delta i program for kapasitetsutvikling, 

LIKE – likestilling for utvikling i perioden 2017-2021 i tråd med rammeavtale om LIKE for 2017–2021 

mellom Bufdir og direktoratet for utviklingssamarbeid – Norad 

Bufdir skal koordinere og implementere landprogram i Etiopia og Nepal og levere på kurs om likestilling 

i Norge til land som etterspør dette, (LIKE lett) i tråd med avropsavtaler under rammeavtalen med No-

rad.  

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering i årsrapporten av status, utvikling og utfordringsbilde.  
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3. Budsjettildeling og fullmakter 

3.1. Bevilgningsvedtak og tildeling 

I henhold til Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 2020 stilles bevilgninger nedenfor til disposisjon 

for Bufdir i 2020.  

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

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

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

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

redusert med 0,5 pst. i forhold til Saldert budsjett 2019. Regjeringen forutsetter at alle statlige virksom-

heter gjennomfører årlige tiltak for å øke produktiviteten. 

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

gende bevilgninger til disposisjon for Bufdir3, jf. § 7 i Reglement for økonomistyring i staten. I det 

følgende gis en oversikt over tildeling for 2020, samt total tildeling i 2019. 

 

3.1.1. Utgifter  

Utgifter fordelt på kapitler  

 (i 1000 kroner) 

Kap. Betegnelse 

Tildeling 

2019 

Tildeling 

2020 

291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 17 600 23 100 

351 Likestilling og ikke-diskriminering 51 914 53 180 

352 Nedsatt funksjonsevne 270 605 280 855 

800 Barne- og familiedepartementet  300 0 

840 Tiltak mot vold og overgrep 178 437 192 207 

841 Samliv og konfliktløsning 25 868 43 609 

842 Familievern 619 885 599 408 

843 Adopsjonsstønad 11 625 11 000 

846 Familie- og oppveksttiltak 679 248 733 731 

847 EUs ungdomsprogram 8 881 8 597 

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 303 089 326 941 

855 Statlig forvaltning av barnevernet 7 236 873 7 112 860 

856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere 139 391 108 729 

858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i 

Barne-, ungdoms- og familieetaten  309 626 610 536 

 Sum utgifter 9 853 339 10 106 053 

                                                      

3 Midler over JDs kap. 466, post 01, vil i løpet av 2020 stilles til rådighet. 
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3.1.2. Inntekter  

Inntekter fordelt på kapitler 

 (i 1000 kroner) 

Kap. Betegnelse 

Tildeling 

2019 

Tildeling 

2020 

3842 Familievern 736 760 

3847 EUs ungdomsprogram 2 364 2364 

3855 Statlig forvaltning av barnevernet 1 460 236 1 505 441 

3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i 

Barne-, ungdoms- og familieetaten 484 499 

 Sum inntekter 1 463 820 1 509 064 

 

3.1.3. Oversikt over tilskudds- og prosjektmidler 

 (i 1000 kroner) 

Kap/post Betegnelse 

Tildeling 

2019 

Tildeling 

2020 

291/62 Kommunale innvandrertiltak 16 000 19 600 

291/73 Tilskudd 1 600  3 500 

351/21 Spesielle driftsutgifter 11 910 11 225  

351/70 Likestilling mellom kjønn mv. 12 750 13 425 

351/72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 11 914 12 785 

351/73 Likestillingssentrene 15 340 15 745 

352/21 Spesielle driftsutgifter 16 850 15 800 

352/70 Funksjonshemmedes organisasjoner 224 358 232 995 

352/71 Universell utforming og økt tilgjengelighet 12 000 13 000 

352/72 Funksjonshemmedes sine levekår og livskvalitet 17 397 19 060 

800/21 Spesielle driftsutgifter 300 0 

840/21 Spesielle driftsutgifter 24 425 22 150 

840/61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre 98 607 101 762 

840/70 Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv. 24 315 36 370  

840/73 Tilskudd til senter for voldsutsatte barn 31 090 31 925 

841/21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse 11 263 11 623 

841/22 Opplæring, forskning, utvikling mv. 4 100 7 350 

841/70 Tilskudd til samlivstiltak 10 505 24 636 

843/70 Adopsjonsstønad 11 625 11 000 

846/21 Spesielle driftsutgifter 14 900 29 950 

846/60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 42 279 42 890 

846/61 Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 307 485 358 969 

846/62 Utvikling i kommunene 133 229 111 842 

846/70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 153 545 160 460 

846/71 Utvikling og opplysningsarbeid mv. 19 730 21 310 

846/79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid 8 080 8 310 
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854/21 Spesielle driftsutgifter 59 710 68 860 

854/45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 19 300 20 116 

854/61 Utvikling i kommunene 50 671 53 871 

854/62 Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning 20 252 25 900 

854/71 Utvikling og opplysningsarbeid mv. 39 888 37 026 

854/72 Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet 113 265 121 168 

 Sum prosjekt- og tilskuddsmidler 1 538 683 1 665 923 
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3.2. Postomtale  

Midlene skal nyttes i tråd med Prop. 1 S (2019-2020) for Barne- og familiedepartementet, Kulturde-

partementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet4, samt de presiseringene 

som gis i dette brevet. 

For poster der det ikke er endringer sammenlignet med 2019 eller der det ikke er nødvendig å presisere 

tildelingen utover omtalen i Prop. 1 S (2019-2020), omtales ikke posten nærmere i det følgende, men 

det vises til Prop. 1 S (2019-2020). 

Tabellene i de følgende tabeller gir en oversikt over tildeling for 2020, samt total tildeling i 2019 og 

regnskapstall for 2018. 

 

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

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling 

2019 

Tildeling 

2020 

21 Spesielle driftsutgifter 379 0 0 

62 Kommunale innvandrertiltak 14 166 16 000 19 600 

73 Tilskudd 1 791 1 600 3 500 

 Sum kap. 291 16 336 17 600 23 100 

 

Post 62 Kommunale innvandrertiltak 

19,6 mill. kroner skal benyttes til det nasjonale bo- og støttetilbudet for personer over 18 år som er ut-

satt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. Støttetilbudet skal også være til-

gjengelig for personer som bryter ut av ekstreme miljøer, jf. anmodningsvedtak nr. 794 (29. mai 2018) 

og Prop. 1 S Kunnskapsdepartementet. Gjeldende kriterier for botilbudet skal oppfylles. Vedtaket gjel-

der ulike former for negativ sosial kontroll knyttet til familie, oppvekst og religion. 

Tildelingen på posten er økt med 3 mill. kroner, hvorav 1 mill. kroner skal gå til en ekstra botilbuds-

plass for en enslig forelder med barn og 2 mill. kroner skal gå til å utvide støttetilbudet og sikre bedre 

oppfølging etter opphold i bo- og støttetilbud i de fem kommunene som har tilbud i dag, herunder kom-

munen i Nord Norge. 

 

Post 73 Tilskudd 

0,8 mill. kroner skal benyttes til oppfølging av tiltak 14 i handlingsplanen Retten til å bestemme over 

eget liv. 

2,7 mill. kroner skal benyttes til mentorordning for personer som er utsatt for negativ sosial kontroll, 

æresrelatert vold og tvangsekteskap. Støttetilbudet skal også være tilgjengelig for personer som bryter 

                                                      

4 Midler over JDs kap. 466, post 01 vil i løpet av 2020 stilles til rådighet. 
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ut av ekstreme miljøer, jf. anmodningsvedtak nr. 794 (29. mai 2018) og Prop 1 S Kunnskapsdeparte-

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

tilgjengelig i hele landet, og Nord Norge skal prioriteres. 0,7 mill. kroner skal gå til Oslo Krisesenter 

for drift av mentornettverket "Sammen".  

 

3.2.2. Kap. 351 Likestilling og ikke-diskriminering 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

*Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes un-

der post 70. 8 682 11 910 11 225  

70 Likestilling mellom kjønn mv., kan nyttes under post 

21 17 500 12 750 13 425  

72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 11 578 11 914 12 785 

73 Likestillingssentrene 8 454 15 340 15 745 

 Sum kap. 351 46 214 51 914 54 005 

* Merk at utgifter til disse formålene i 2018 ble regnskapsført på kap 871. Det er derfor regnskapstall fra kap. 871 som oppgis. 

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 

1,1 mill. kroner skal benyttes til rammeavtale om koordinering av likestillingsrelatert statistikk med 

SSB.  4 mill. kroner skal gå til oppfølgning og evaluering av handlingsplan og levekårsundersøkelse på 

LHBTI-feltet. 1 mill. kroner skal benyttes til oppfølging av TryggEst. 1, 225 mill. kroner er avsatt til 

arbeidet med hatefulle ytringer og evaluering av strategien. I tillegg er det avsatt 2, 2 mill.  kroner til 

handlingsplan mot rasisme og handlingsplan mot muslimhat.  Se også omtale i Prop. 1 S (2019-2020). 

 

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

6,3 mill. kroner skal benyttes til tilskuddsordningen Familie- og likestillingspolitiske organisasjoner 

(rundskriv 03/2020). Bufdir skal ha ansvar for å forvalte 0,625 mill. kroner til navngitte tilskudd (gen-

der.no/Kilden, Norsk Kvinners Sanitetsforening). Det er avsatt 2,0 mill. kroner på posten for å følge opp 

kommunene som deltar i TryggEst. Videre skal Bufdir tildele 3,5 mill. kroner i tilskudd til NHO-pro-

sjektet Jenter og teknologi. Se også omtale i Prop. 1 S (2019-2020). Det er også satt av 1,0 mill kroner 

til Agder fylkeskommune for Likestilt arbeidsliv.  

 

Post 72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 

Bevilgningen på posten går til tilskuddsordningen på LHBTI-området, jf. omtale i Prop 1 S (2019-2020) 

og rundskriv 14/2020. 

Ved Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 2020 ble rammen for tilskuddsordningen økt med 0, 

55 mill. kroner, hvorav 0,55 mill. kroner er øremerket prosjektet Rosa kompetanse i regi av Foreningen 

FRI, jf. Innst. 14 S (2019-2020). 
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Post 73 Likestillingssentrene 

Bevilgningen går til å utbetale delfinansiering/grunnbevilgning av virksomheten ved Likestillingssente-

ret, KUN – senter for kunnskap, Senter for likestilling i Agder og Reform. Se også omtale i Prop. 1 S 

(2019-2020). 

 

3.2.3. Kap. 352 Nedsatt funksjonsevne 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

*Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 8 559 16 850 15 800 

70 Funksjonshemmedes organisasjoner 213 176 224 358 232 995 

71 Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan over-

føres, kan nyttes under post 21. 16 894 12 000 13 000 

72 Funksjonshemmedes sine levekår og livskvalitet 11 853 17 397 19 060 

 Sum kap. 352 250 482 270 605 280 855 

* Merk at utgifter til disse formålene i 2018 ble regnskapsført på kap 872. Det er derfor regnskapstall fra kap. 872 som oppgis. 

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 

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

som skal bidra til å bedre situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er avsatt midler til 

en faglig ressurs som skal bidra inn i arbeidet med å følge opp Bufdir og KUD sitt arbeid på fagområdet 

knyttet til levekår for utviklingshemmede. I tillegg er det avsatt midler til oppfølgning av innføring av 

ny forskrift til Funksjonshemmede sine organisasjoner.  

5 mill. kroner skal benyttes til UnIKT, herunder tilskudd til FoU-prosjekter, utgifter knyttet til drift av 

Brukerforum og eventuelle anskaffelser. Tilskuddsmidlene er knyttet til tilskuddsordningen for kunn-

skapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming, jf. 

omtale under kap 872, post 71, samt gjensidig stikkordsfullmakt mellom postene.  

1,5 mill. kroner skal benyttes til utvikling av informasjon og veiledningsmateriell til prosjektet CRPD i 

kommunene.  

 

Post 70 Funksjonshemmedes organisasjoner 

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

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

evne (05/2020). Se også omtale i Prop 1 S (2019-2020).  

 

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

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

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

skuddsordning, hvorav noe av midlene er knyttet til UnIKT, jf. også omtale under kap 352, post 21. 
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Midlene skal også brukes til blant annet informasjonsnettsted og nyhetsbrev, regionalt transportnettverk 

og til indikatorer og datafangst. Arbeidet med indikatorer følger mandatet som er utarbeidet for denne 

oppgaven. 

 

Post 72 Funksjonshemmedes sine levekår og livskvalitet 

Tildelte midler på posten skal benyttes til tilskuddsordning for å bedre levekårene og livskvaliteten for 

personer med nedsatt funksjonsevne, jf. omtale i Prop 1 S (2019-2020) og rundskriv 07/2020.  

Ved Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 2020 ble rammen for tilskuddsordningen økt med 1,2 

mill. kroner, hvorav 1,2 mill. kroner er øremerket prosjektet HELT MED i regi av SOR, jf. Innst. 15 S 

(2019-2020). Se også omtale av prosjektet HELT MED i Prop 1 S (2019-2020). 

 

3.2.4. Kap. 840 Tiltak mot vold og overgrep 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

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

846, post 62 11 730 24 425 22 150 

61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre 94 321 98 607 101 762 

70 Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv., kan nyttes under 

post 21 og kap. 858 post 01 30 771 24 315 36 370 

73 Tilskudd til senter for voldsutsatte barn 30 634 31 090 31 925 

 Sum kap. 840 167 456 178 437 192 207 

 

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

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

Videreføring av arbeidet med veiledningsopplegg rettet mot foreldre og foresatte som er bekymret for 

barna sine med tanke på radikalisering og voldelig ekstremisme og arbeidet med bruk av ICDP på kri-

sesenter og B) Videreutvikling og styrking av Foreldrehverdag.no slik at nettressursen blir mer relevant 

og tilgjengelig og blant annet er bedre tilpasset foreldre med innvandrerbakgrunn og ulike foreldregrup-

per.  

11,6 mill. kroner skal benyttes til videreutvikling, implementering og følgeevaluering av kunnskaps- og 

øvingsportalen SNAKKE og nettressursen Jeg Vet og annet forebyggende informasjonsarbeid.  

4,1 mill. kroner tildeles ulike tiltak i arbeidet mot vold og overgrep;  

i) Tiltak i opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021.  

ii) Kunnskapsutvikling og videreutvikling av kommunenes krisesentertilbud og tilbudet som gis i 

støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep.  

iii) Videreføring av arbeidet med utviklingsprosjekter for å styrke tilbudet til utsatte grupper i kri-

sesentertilbudet, jf. også kap. 840, post 70.  

iv) Deler av beløpet kan benyttes til å dekke utgifter til personalressurser i forbindelse med pro-

sjekter og tiltak på voldsfeltet.   
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0,5 mill. kroner skal benyttes til utredningen av en sertifiseringsordning for ansatte i offentlig sektor. I 

tillegg tildeles Bufdir 1 mill. kroner til forskning på krisesentertilbudet.  

I tillegg tildeles Bufdir 0,25 mill. kroner til samfinansiering av ny omfangsundersøkelse om vold og 

overgrep med Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

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

1,34 mill. kroner skal benyttes til kompetansehevende tiltak i regi av RVTS-ene for ansatte i krisesen-

tertilbudet og ansatte i sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Det tildeles videre 20,4 mill. kroner 

til landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og 

kjønnslemlesting, SEIF sitt informasjons- og krisetilbud til ungdom som er utsatte for tvangsekteskap 

og kjønnslemlesting. Videre skal midlene brukes til tilskuddsordningen Drifts- og prosjekttilskudd til 

tiltak mot vold og overgrep. Midlene på posten dekker også utgifter til personalressurser i forbindelse 

med tilskuddsordningen, jf. stikkordet "kan nyttes under Kap. 858 post 01". Krisesentre kan fra 2020 

søke om midler til utviklingsprosjekter i krisesentertilbudet over tilskuddsordningen. Søknaden må være 

forankret i kommunen.   

Bufdir skal forvalte BFDs andel av basisbevilgningen til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og trau-

matisk stress (NKVTS), samt ivareta dialog med Helsedirektoratet. Dette utgjør 5,13 mill. kroner av 

tildelt beløp på posten. Bufdir tildeles 6,5 mill. kroner til arbeidet med å drifte, sikre bruk av og videre-

utvikle opplæringsprogrammet SNAKKE og nettressursen Jeg Vet i kommunene. Midlene skal dekke 

kostnadene til en koordinatorstilling ved hver av de fem RVTS-ene og utgifter til utvikling av informa-

sjonsmateriell. Bufdir tildeles 3 mill. kroner som skal brukes til å etablere en døgnåpen telefon for for-

eldre. Midlene er øremerket Mental Helse, som skal drifte telefonen.  

 

3.2.5. Kap. 841 Samliv og konfliktløsning 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslags-

bevilgning 10 835 11 263 11 623 

22 Opplæring, forskning, utvikling mv. 3 712 4 100 7 350 

70 Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 842, 

post 01 og kap. 858, post 01 9 979 10 505 24 636 

 Sum kap. 841 24 526 25 868 43 609 

 

Post 22 Opplæring, forskning, utvikling mv. 

4,1 mill. kroner skal benyttes til opplæring av nye meklere og til kompetanseheving av meklerkorpset. 

Midlene skal også brukes til å følge opp meklingsordningen, herunder å gjennomføre og styrke kompe-

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

tildeles videre 2,25 mill. kroner til utvikling av samlivstilbud til førstegangsforeldre, samt et digitalt 

tilbud, jf. nærmere omtale under post 70. Videre tildeles Bufdir 1 mill. kroner til forskning på samlivs-

tiltak.  
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Post 70 Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 842, post 01 og kap. 858, post 01 

13,85 mill. kroner skal benyttes til oppretting av en ny tilskuddsordning for samlivskurs for førstegangs-

foreldre. Videre tildeles 10,786 mill. kroner til tilskudd til lokale samlivskurs og utviklingstiltak.  

3.2.6. Kap. 842 Familievern 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling 

2019 

Tildeling 

2020 

01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 336 095  378 464 353 905 

21 Spesielle driftsutgifter 32 720  27 960 26 302 

70 Tilskudd til kirkens familievern, kan nyttes under post 01 203 898  213 461 219 201 

 Sum kap. 842 572 713 619 885 599 408 

 

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 

Bevilgningen på posten er redusert med 16 mill. kroner, mot en tilsvarende økning på kap. 858, post 01. 

Dette tilsvarer en flytting de ikke-aktivitetsstyrte utgifter til ansatte i BSA og Bufdir over til kap. 858, 

post 01. Flytting av tilsvarende formål til kap. 858, post 01 blir også gjennomført på kap 855, post 01 

og kap, 856, post 01. Se nærmere omtale under kap. 858, post 01. 

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

26,3 mill. kroner skal benyttes til utgifter til forskning, evaluering, utviklingsarbeid og kompetansehe-

ving i familievernet. Posten kan også benyttes til andre tiltak for å utvikle tilbudet i familieverntjenesten.  

Midlene skal også benyttes til å utvikle samarbeidet mellom familieverntjenesten og stiftelsen Alternativ 

til Vold videre. 

 

Post 70 Tilskudd til kirkens familievern, kan nyttes under post 01 

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

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

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

3.2.7. Kap. 843 Adopsjonsstønad 

  (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, 

overskuddsbevilgning 9 694 11 625 11 000 

 Sum kap. 843 9 694 11 625 11 000 
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3.2.8. Kap. 846 Familie- og oppveksttiltak   

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

21 Spesielle driftsutgifter,  kan nyttes under post 61 og 71 6 436 14 900 29 950 

60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan nyttes un-

der post 71 35 791  42 279 42 890 

61 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge  160 338 307 485 358 969 

62 Utvikling i kommunene 91 450  133 229 111 842 

70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 144 345  153 545 160 460 

71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 

21 129 586 19 730 21 310 

79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid mv., kan overfø-

res 7 856 8 080 8 310 

 Sum kap. 846 575 802 679 248 733 731 

 

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

Posten dekker utgifter til forebyggende tiltak og FoU-tiltak på familie- og oppvekstområdet i tillegg til 

forvaltning av tilskuddsordningene på dette kapittelet.  

Av tildelingen skal 15 mill. kroner benyttes til forsøksordningen med fritidskortordninger. Midlene skal 

blant annet benyttes til følgeevaluering, utredning og videre arbeid med tekniske løsninger. Det er satt 

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

met), jf. også tildeling av midler under post 71.  

Bufdirs ansvar for utbetaling av norsk medlemskontingent til European Youth Information and Coun-

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

met i ERYICA om tilskudd til deltakelse på statuttfestede møter videreføres. Det tildeles 0,2 mill. kroner 

til dette. Midlene kan også benyttes til andre informasjonstiltak på det internasjonale barne- og ung-

domsområdet. 

Bufdir skal forvalte BFDs andel av tildeling til fylkesmannen i Troms knyttet til utvikling av Sjumils-

tegsmetoden. Dette utgjør 0,75 mill.  kroner. 

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

4 mill. kroner skal benyttes til utprøving av en forebyggingsmodell som skal føre til kunnskapsbasert 

utvikling av tiltak for ungdom, inspirert av den islandske Planet Youth-modellen. Det tildeles 750 000 

kroner til sekretariatsfunksjon for departementets arbeid med ungdomspanel.  

1,95 mill. kroner skal benyttes til utarbeidelse av digital informasjon om adopsjon og vanlige utford-

ringer adopterte og adoptivfamilier kan møte i et livsløpsperspektiv. Informasjonen målrettes mot adop-

tivfamilier, adopterte og offentlige tjenester som adoptivfamilier og adopterte ofte kommer i kontakt 

med.  

4,45 mill. kroner videreføres og skal blant annet benyttes til forvaltning av tilskuddsordningene på BFDs 

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

Bufdir har ansvaret for å forvalte Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, tidligere 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Det skal gis direkte tilskudd til Kirkens Bymisjon (FRI), 

Blå Kors (Barnas stasjon) og Røde Kors (Ferie for alle), organisasjonen MOT og Den Norske Turistfo-

rening (DNT). Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020, jf. Innst. 14 S (2019-2020) ble 

posten økt med 2 mill. kroner. Midlene skal bevilges Blå Kors (Barnas stasjon) til etablering av nye 

stasjoner i Mandal og Lister. Tiltakene må likevel vurderes på bakgrunn av søknad. 45 mill. kroner skal 

benyttes til forsøk med fritidskortordninger og til videreføring av piloten i Arendal og Vadsø.  

 

Post 62 Utvikling i kommunene 

28,342 mill. kroner er satt av til tilskuddsordningen Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging 

av utsatte barn. Videre er 48,1 mill. kroner satt av til tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og 

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

kommunene.  

Departementet tar sikte på at prisen til årets ungdomskommune deles ut også i 2020. Departementet vil 

komme tilbake til dette i forbindelse med RNB.   

 

Post 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner  

Bufdirs ansvar for å fordele nasjonal driftstilskudd etter søknad fra Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU), Ungdom & fritid og Unge funksjonshemmede videreføres. 12,66 mill. 

kroner er satt av til driftstilskudd etter søknad. I tillegg skal LNU tildeles 2 mill. kroner til utvikling av 

portal for lån av kommunale lokaler. Vi viser til Innst. 14 S (2019-2020) for nærmere beskrivelse av 

vilkårene for portalen. 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 aktivi-

tetsnivå. Bufdir forvalter også nasjonal grunnstøtte, etableringstilskudd og uttrappingstilskudd. Midlene 

skal fordeles av Fordelingsutvalget i samsvar med gjeldende regelverk for ordningene. 145,8 mill. kro-

ner er satt av til nasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner.  

 

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

Bufdir skal tildele prosjekttilskudd til Ungdom mot vold, Oslo Røde Kors og Barnevakten, på til sam-

men 2,19 mill. kroner. Det tildeles 15,4 mill. kroner til programmet Familie for første gang (Nurse 

Family Partnership-programmet). Bufdir tildeles 50 000 kroner til prisen Årets forbilde.   

Bufdir tildeles 2,67 mill. kroner til følgende: 

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

sjonsforum. 

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

dens Barn og Adopsjonsforum  

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

(ISS). 

 

1 mill. kroner skal benyttes til én koordinatorstilling knyttet til én av adopsjonsorganisasjonene. Koor-

dinatoren skal veilede adoptivfamilier og adopterte blant annet der adopterte søker hjelp til å finne sin 

opprinnelige familie.  
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Post 79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid mv., kan overføres  

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

og ungdomsorganisasjoner, Unge funksjonshemmede og Ungdom & Fritid. 3,72 mill. kroner er satt av 

til dette formålet.  

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

gjeldende regelverk. 4,37 mill. kroner er satt av til dette formålet.  

Inntil 0,22 mill. kroner skal benyttes til tildeling av tilskudd på bakgrunn av søknad til Technical As-

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

nasjonalt arbeid på adopsjonsfeltet. 

3.2.9. Kap. 847 EUs ungdomsprogram   

  (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

01 Driftsutgifter, kan overføres 8 873 8 881 8 597 

 Sum kap. 847 8 873 8 881 8 597 

 

3.2.10. Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 
Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 *36 423 59 710 68 860 

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 0 19 300 20 116 

61 Utvikling i kommunene *10 608 50 671 53 871 

62 Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning, kan nyttes 

under post 72 17 051 20 252 25 900 

71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under 

post 21 27 600 39 888 37 026 

72 Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barne-

vernet, kan overføres, kan nyttes under post 21 *101 948 113 265 121 168 

 Sum kap. 854 193 630 303 089 329 761 

* I tillegg er Fylkesmannen gitt belastningsfullmakt på post 21, 61 og 72 på hhv. 14 mill. kroner, 9,5 mill. kroner og 2 mill. kroner. 

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 

9 mill. kroner skal benyttes på tiltak i kompetansestrategien, herunder 2 mill. kroner til drift av veiled-

ningsteam (halvårseffekt) og gjennomføring av dialogmøter med kommunene. Det tildeles også 9,5 mill. 

kroner som skal fordeles videre til fylkesmannsembetene, og skal finansiere fylkesmannens arbeid med 

å etablere og følge opp kommunale læringsnettverk og koordinere kompetansetiltak opp mot kommu-

nene.   
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5 mill. kroner skal fordeles til fylkesmennene for å bidra til bedre samordning- og veiledningsarbeid på 

barnevernsområdet. Fylkesmannen skal sørge for at kommunene får råd og veiledning på barnevernom-

rådet, bistå kommunene med å følge opp nasjonale mål og tiltak, og gi informasjon om nytt lovverk, 

retningslinjer og veiledere. 

1,4 mill. kroner tildeles til statistikkutvikling, drift og videreutvikling av eksisterende rapporteringsløs-

ninger for innhenting og publisering av kommunenes halvårsrapportering.  

0,75 mill. kroner skal benyttes til å evaluere endringene i reglene for å pålegge hjelpetiltak som trådte i 

kraft 1. april 2016 jf. Prop. 72 L (2014-2015).  

0,75 mill. kroner skal benyttes til å utrede barnevernets adgang til å ta opp samtaler i barnevernssaker 

for å styrke rettssikkerheten. 

0,91 mill. kroner skal benyttes i utarbeiding av mer barnevennlig informasjon om rett til å klage i bar-

nevernssaker, og vurdere hvilke tekniske endringer som kan gjøres for å forenkle klagemulighetene for 

barn. 

1,45 mill. kroner skal benyttes til evaluering av tillitsperson og talspersonsordningen i barnevernet (opp-

drag 5 fra tillegg 4 til tildelingsbrevet i 2019).  

3 mill. kroner skal benyttes til arbeidet med å tilby opplæring i arbeid med barn og familier med mino-

ritetsbakgrunn for ansatte i statlig barnevern  

3 mill. kroner skal benyttes til tjenestestøtte og utvikling av faglige verktøy for å styrke kommunenes 

veiledning og støtte av fosterhjem. 

2,2 mill. kroner er satt til utredninger og oppfølging av tiltak på fosterhjemsområdet. 

2 mill. kroner bevilges til å administrere og evaluere utprøving av en grunnmodell for hjelpetiltak i 

barnevernet. Se kap. 854, post 61 og 72 for nærmere omtale.  

2 mill. kroner skal benyttes til oppfølging av innsatsen i Oslo kommune rettet mot barn og unge (12-15 

år) som har begått eller står i fare for å begå lovbrudd. Bufdir skal på en hensiktsmessig måte bistå Oslo 

kommune faglig. Se kap. 854, post 61 for nærmere omtale.  

1,7 mill. kroner skal benyttes i Bufdirs arbeid med en nasjonal og helhetlig innsats overfor barn og unge 

som har begått eller står i fare for å begå lovbrudd. Midlene skal brukes til å utvikle et faglig grunnlag 

og anbefaling for hvordan tilbudet fra barnevernet og andre sektorer bør innrettes mot målgruppen. Mid-

lene skal også brukes på gjennomføring av en ekspertkonferanse.   

5 mill. kroner skal benyttes til prosjekt om barnevernsbarns skolegang. Midlene skal gå til spredning og 

implementering av hjelpetiltaket Skolelos og oppdatering av statistikk.  

5 mill. kroner av midlene på posten skal brukes til å styrke samarbeidet mellom barnevernet og helse-

tjenestene for å gi barn i barnevernet bedre tilgang på nødvendige og forsvarlige helsetjenester. 

15,2 mill. kroner bevilges til et prøveprosjekt med hurtigbosetting av enslige mindreårige asylsøkere. 

Se punkt 1 i tillegg 5 til tildelingsbrevet i 2019 for en nærmere beskrivelse av prosjektet.  

0,5 mill. kroner skal benyttes til evaluering av tiltak som er opprettet i Alta kommune og Færder kom-

mune i forbindelse med Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune i barnevernet. 

0,5 mill. kroner skal benyttes til utredningen om beskyttelse av ufødt liv, som fullføres i 2020. 
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Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 

20,1 mill. kroner skal benyttes til utviklingskostnader i gjennomføringsfasen av prosjektet DigiBarne-

vern. Midlene skal dekke kjøp av tjenester fra eksterne konsulenter til systemutvikling og innførings-

støtte i kommunene. Hensikten med prosjektet DigiBarnevern er å utvikle digitale løsninger som styrker 

kvaliteten og effektiviteten i saksbehandlingen i det kommunale barnevernet. Tildelingen skal ikke bru-

kes til lønn og sosiale utgifter for ansatte i Bufdir. 

 

Post 61 Utvikling i kommunene 

4,4 mill. kroner skal benyttes til utprøving av en ny grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet. Midlene 

skal dekke kommuners kostnader forbundet med utprøvingen. Midlene skal blant annet til å frigjøre 

kapasitet, slik at nye arbeidsformer som kan gi barn og familier bedre hjelp, kan benyttes. Etter søknad 

fra kommunene, fordeles bevilgningen i samsvar med utlysningen av prosjektmidlene. Ved utvelging 

av kommuner skal det legges vekt på geografisk spredning. I tillegg skal utprøvingsprosjektet omfatte 

barnevernstjenester med ulik størrelse. Se også kap. 854, post 21 og 72, for ytterligere omtale av denne 

satsingen. 

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

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

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

9,53 mill. kroner skal brukes til Alarmtelefonen for barn.  

8 mill. kroner tildeles Oslo kommune for å styrke barnevernets arbeid med barn og unge (12-15 år) som 

har begått eller står i fare for å begå lovbrudd. Midlene skal brukes til ulike tiltak i bydel Alna og bydel 

Søndre Nordstrand. Se kap. 854, post 21, for ytterligere omtale.  

0,19 mill. kroner tildeles Landskonferansen for politi og barnevernsvakter 2020. På bakgrunn av tidli-

gere praksis, antas arrangørene av konferansen og i tillegg søke midler fra Justis- og beredskapsdepar-

tementet.  

 

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

Tilskuddsordningen til barnevernsfaglig videreutdanning økes med 5 mill. kroner. 1,8 mill. kroner av 

økningen er halvårseffekt i 2020. I 2020 skal følgende fem videreutdanninger prioriteres: Barneverns-

faglig veiledning, Kultursensitiv kompetanse i barnevernet, Juss i barnevernsfaglig arbeid, Vurdering 

av barnets beste og Relasjonsarbeid i samarbeid med barn og familier. Arbeidsgivere for ansatte i 

kommunalt barnevern kan søke tilskudd, og søknader fra kommuner vil bli prioritert. For de av videre-

utdanningene som institusjonsansatte kan søke opptak til, kan også arbeidsgivere for ansatte i private 

og statlige barnevernsinstitusjoner søke tilskudd. Tilskuddene skal bidra til å dekke vikarutgifter, rei-

sekostnader, litteraturkjøp og lignende utdanningsrelevante utgifter. Mer detaljerte regler for tilskudds-

ordningen vil framgå av rundskrivet for 2020 med retningslinjer for ordningen.  

 

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

28 020 EURO (cirka 0,28 mill. NOK) skal dekke den norske støtten til barneenheten i Østersjørådet 

(Children at Risk; CAR).  
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Ordningene Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet og Tilskudd til utviklings- og sam-

handlingsprosjekt i barne- og ungdomsvernet blir videreført med tildelinger på hhv. 16,7 mill. kroner 

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

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

ningen for barnevernsbarn og 2,475 mill. kroner til SOS-barnebyers 4-årige søskenprosjekt. 

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

Rundt 53 mill. kroner skal dekke videreføringen av tilskuddet til Nasjonalt utviklingssenter for barn og 

unge (NUBU). NUBU skal rapportere på oppnådde resultater og effekter av tilskuddet. Bevilgningen 

dekker også tilskuddet til de tre regionale kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU Nord, RKBU 

Vest og RKBU Midt) og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP 

Øst og Sør). Bufdir og Helsedirektoratet forvalter midlene til de fire fagmiljøene på vegne av Barne- og 

familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. 

22,6 mill. kroner skal benyttes til tjenestestøtteprogrammet og opplæringstilbud om barnevernets arbeid 

med barn og familier som har minoritetsbakgrunn. 

Bevilgningen til drift av videreutdanning styrkes med 1,8 mill. kroner (halvårseffekt) til å øke antallet 

studieplasser i 2020, slik at flere barnevernsansatte kan delta.  Ubenyttede midler til videreutdannings-

tilbud kan brukes på andre tiltak i kompetansestrategien. Følgende videreutdanninger skal det settes av 

midler til å drifte: 

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

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

- Juss i barnevernfaglig arbeid ved Universitetet i Stavanger og OsloMet 

- Vurdering av barnets beste ved Høgskolen på Vestlandet og OsloMet 

- Relasjonsarbeid i samarbeid med barn og familier ved VID vitenskapelige høyskole i Oslo. 

- Minoritetskompetanse i barnevernet ved VID vitenskapelige høyskole i Stavanger.  

4,1 mill. kroner skal dekke kostnader til forberedelse av utprøving av grunnmodell for hjelpetiltaksar-

beidet i barnevernet, samt oppfølging av kommunene som skal delta. Midlene skal gå til kunnskaps- og 

kompetansemiljøer på barnevernsområdet. Se også kap. 854, post 21 og 62, for omtale av denne sat-

singen. 

3,1 mill. kroner av tildelingen skal nyttes til mentorordningen Nattergalen, tidligere kalt Positive rolle-

modeller.  

 

3.2.11. Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet 

   (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60 3 992 935 4 164 470 3 942 140 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 18 268 32 513 24 768 

22 Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under 

post 01 2 732 874 2 677 089 2 772 493 

60 Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak, 

kan nyttes under post 01 353 145 362 801 373 459 
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 Sum kap. 3855 7 097 222 7 236 873 7 112 860 

 

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

Bevilgningen på posten er økt med 295 mill. kroner for å dekke utgiftene til økt aktivitet i det statlige 

barnevernet. I 2018 og 2019 hadde et større antall barn enn tidligere behov for omfattende og spesialtil-

passet omsorgs- og behandlingstilbud i barnevernet. Dette vil ha konsekvenser for 2020-budsjettet, og 

tildelingen til Bufdir økes derfor med 295 mill. kroner for å kunne gi barna et forsvarlig og tilpasset 

tilbud.    

Bevilgningen på posten er økt med 4,7 mill. kroner for å reversere reduksjonen fra 2016, knyttet til 

forsøket med økt kommunalt ansvar for barnevernet. I 2020 blir forsøket avviklet i Røyken kommune, 

og det er derfor forventet at etterspørselen etter barnevernstiltak vil øke noe.  

Bevilgningen på posten er redusert med 270 mill. kroner, mot en tilsvarende økning på kap. 858, post 

01. Formålet med flyttingen er at bevilgningen på kap. 855, post 01 i større grad enn tidligere skal være 

knyttet til aktiviteten i det statlige barnevernet. Driftsutgifter som i liten grad er knyttet til aktiviteten i 

det statlige barnevernet flyttes derfor ut av posten. Denne endringen vil synliggjøre den aktivitetsstyrte 

delen av det statlige barnevernet og samtidig forenkle arbeidet med budsjettet. Flytting av tilsvarende 

formål til kap. 858, post 01 blir også gjennomført på kap 842, post 01 og kap, 856, post 01. Se nærmere 

omtale under kap. 858, post 01.  

Regjeringen har som mål at staten skal redusere sine kostnader til leie av kontorlokaler med 15 pst. 

innen 2029. For å nå dette målet må de statlige virksomhetene stille krav om mer kostnadseffektive 

lokaler ved fornyelse av leieforhold. I budsjettet for 2020 er det lagt til grunn at Bufdir og Bufetat kan 

oppnå en besparelse på om lag 0,2 mill. kroner knyttet til fornyelse av leiekontrakter til kontorlokaler 

som skal fornyes. Vedlagte rapport fra databasen Statens lokaler viser hvordan dette beløpet er beregnet. 

Det er videre lagt til grunn at halvparten av denne gevinsten tilfaller virksomheten, mens den andre 

halvparten er trukket inn som effektiviseringskutt. Bevilgningen på kapittel 855, post 01 er således iso-

lert sett redusert med 0,1 mill. kroner i 2020 som følge av dette. Regjeringen vil i den ordinære budsjett-

prosessen vurdere tilsvarende budsjettkutt i 2021 og fremtidige år, basert på opplysningene i databasen 

Statens lokaler. 

 

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

Bevilgningen på posten er økt med 79 mill. kroner for å dekke utgiftene til økt aktivitet i det statlige 

barnevernet. Se nærmere omtale under post 01.  

Bufetat skal, som et ledd i oppfølgingen av anmodningsvedtak fra Stortinget om at andelen ideelle skal 

økes til om lag 40 prosent innen 2025, prioritere ideelle institusjoner fremfor kommersielle i tilfeller der 

det er nødvendig å anskaffe institusjonsplasser utover kapasiteten i offentlig regi og fastsatte rammeav-

taler. Dette skal gjøres innenfor rammene av budsjettet, de overordnede kravene til institusjonstilbudet 

og Bufetats bistandsplikt. 

 

Post 60 Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak, kan nyttes under post 01 

De siste to årene har antall barn i forsterkede fosterhjem blitt redusert. Bevilgningen på posten er redu-

sert med 67 mill. kroner, for å hensynta denne utviklingen.  
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3.2.12. Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere 

  (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

01 Driftsutgifter 177 139 139 391 108 729 

 Sum kap. 856 177 139 139 391 108 729 

 

Post 01 Driftsutgifter 

Midlene på posten skal dekke 50 plasser i de statlige omsorgssentrene i 2020.  

Bevilgningen på posten er redusert med 11 mill. kroner, mot en tilsvarende økning på kap. 858, post 01. 

Dette tilsvarer en flytting av ikke-aktivitetsstyrte utgifter til ansatte i BSA og Bufdir over til kap. 858. 

Flytting av tilsvarende formål til kap. 858, post 01 blir også gjennomført på kap. 842, post 01 og kap. 

855, post 01. Se nærmere omtale under kap. 858, post 01.  

Tildelingen er foreløpig redusert med 10 mill. kroner, grunnet lave prognoser for ankomsttall og gjen-

nomsnittlig belegg i siste BGU.  

Tildelingen er redusert med 14 mill. kroner, grunnet lavere utgifter til omstillingsprosessen om å redu-

sere antall plasser i omsorsgssentrene, som ble startet i 2018. Videre reduseres posten med 15,2 mill. 

kroner som følge av en flytting av midlene til et prøveprosjekt om hurtigbosetting av enslige mindreårige 

flyktninger til kap. 854, post 21.  

 

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

familieetaten 

  (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

01 Driftsutgifter 271 192 293 359 590 813 

21 Spesielle driftsutgifter 14 013 16 267 19 723 

 Sum kap. 858 285 250 309 626 610 536 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen på posten er økt med 297 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon på kap. 842 post 01, 

kap 855 post 01 og kap. 856 post 01. Dette tilsvarer en flytting av de ikke-aktivitetsstyrte utgiftene til 

ansatte i BSA og Bufdir ut fra nevnte budsjettposter, og en samling av driftsutgiftene på denne posten. 

Hensikten med flyttingen er hovedsakelig å skille ut utgiftene på kap. 855 som ikke direkte kan knyttes 

til aktiviteten i det statlige barnevernet. Samtidig vil en samling av driftsutgifter på samme kapittel og 

post kunne bidra til en mer forutsigbar og effektiv drift av direktorat og etat. Flyttingen skal isolert sett 

ikke påvirke antall ansatte i direktorat og etat. 
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Bevilgningen på posten er økt med 0,75 mill. kroner for å finansiere nye oppgaver i direktoratet i for-

bindelse med samarbeidsprosjektet DigiBarnevern, herunder utvikling, innføring og forvaltning av di-

gitale fellesløsninger for kommunalt barnevern. 

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Bevilgningen på posten er økt med 3,75 mill. kroner for å dekke inn økte drifts- og vedlikeholdskostna-

der i direktoratet knyttet til samarbeidsprosjektet DigiBarnevern.  

1 mill. kroner på posten skal dekke evaluering og følgeforskning av tilskuddsordningen Støtte til opp-

følgings- og losfunksjoner for ungdom.  

 

3.2.14. Kap. 3842 Familievern 

  (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

01 Diverse inntekter  658  736 760 

 Sum kap. 3842 658 736 760 

 

3.2.15. Kap. 3847 EUs ungdomsprogram 

  (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

01 Tilskudd fra Europakommisjonen 2 703 2 364 2 364 

 Sum kap. 3847 2 703 2 364 2 364 

 

3.2.16. Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet 

  (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

01 Diverse inntekter 13 121 16 021 16 534 

02 Barnetrygd 2 135 3 959 3 959 

60 Kommunale egenandeler 1 451 709 1 440 256 1 484 948 

 Sum kap. 3855 1 466 965 1 460 236 1 505 441 

 

Post 60 Kommunale egenandeler 

Bevilgningen på posten er økt med 7 mill. kroner for å dekke inntektene som følger til økt aktivitet i det 

statlige barnevernet. Se nærmere omtale under kap. 855, post 01. Posten reduseres med 5,3 mill. kroner 

som følge av at forsøket med økt kommunalt ansvar for barnevernet avvikles i Røyken kommune. 
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Kommunenes egenandeler er prisjusterte fra inntil 72 290 kroner per barn per måned til inntil 74 600 

kroner per barn per måned for opphold i institusjon og senter for foreldre og barn. For andre tiltak er 

egenandelen prisjustert fra inntil 34 040 kroner per barn per måned til inntil 35 130 kroner per barn per 

måned. Kommunene i forsøket med økt kommunalt ansvar for barnevernet vil betale særskilt fastsatte 

priser for statlige tiltak. 

 

3.2.17. Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ung-

doms- og familieetaten 

  (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse 

Regnskap 

2018 

Tildeling  

2019 

Tildeling 

2020 

01 Diverse inntekter 2 846 484 499 

 Sum kap. 3858 2 846 484 499 
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3.3. Fullmakter 

3.3.1. Merinntektsfullmakt 

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

ningsreglementet § 11, i 2020 kan  

 Overskride tildelingen på   mot tilsvarende merinntekter under 

 kap. 842 post 01  kap. 3842 post 01 

 kap. 847 post 01  kap. 3847 post 01 

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

 kap. 856 post 01  kap. 3856 post 01 

 kap. 858 post 01  kap. 3858 post 01 

 

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

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

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

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

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

budsjettåret 2019 på følgende vilkår: 

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

- Utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå på ved-

kommende budsjettpost i hele avtaleperioden. 

- For alle avtaler utover ett år, må behovet for oppsigelsesklausuler nøye vurderes. Hensynet til den 

framtidige handlefriheten skal veie tungt ved vurderingen. 

 

3.3.3. Budsjettfullmakter som er delegert Finansdepartementet og som Bufdir må søke Barne- 

og familiedepartementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle 

- Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste, jf. Bevilgningsreglementet § 5.3. 

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

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

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

og R-110 pkt. 2.4. 

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

og R-110 pkt. 2.5. 

 

3.3.4. Fullmakt om utbetalingsløsning for overtid, reisetid og timelønn i 2020 

Statlige virksomheter som blir omfattet av omleggingen av utbetalingsløsningen i Direktoratet for for-

valtning og økonomistyring (DFØ) for overtid, reisetid og timelønn, kan overskride driftsbevilgningen 

sin tilsvarende engangseffekten av omleggingen. 
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4. Forskning 

I en gjennomgang av regjeringens forskningsinnsats ble daværende Barne- og likestillingsdepartement 

fremhevet som et av de mest forskningssvake departementene (Norges forskningsråd, 2017). Kunnskap 

fra forskning er et viktig grunnlag for å utvikle politikk og lovverk, og for å utvikle tiltak og tjenester 

slik at barn, unge og familier som trenger det, kan få bedre hjelp. Tilsvarende skal forskningsbasert 

kunnskap danne grunnlaget for en mer effektiv og treffsikker innsats for likestilling og mot diskrimine-

ring, både i Bufetat, og i andre berørte sektorer. Det er derfor behov for en mer helhetlig og langsiktig 

tilnærming til utviklingen av kunnskapsgrunnlaget og ivaretakelsen av departementenes sektoransvar.  

Bufdirs rolle som faglig rådgiver tilsier at direktoratet må ha oppdatert kunnskap om sine ansvarsområ-

der (barnevern, familie- og oppvekst, vold og overgrep, likestilling- og ikke-diskriminering) og oversikt 

over tilstanden i sektorene. Tjenestene og områdene som Bufdir har ansvar for, skal få formidlet god 

kunnskap. Videre må Bufdir bidra til utveksling av kunnskap mellom aktuelle sektorer. Bufdir skal inn-

rette sitt FoU-arbeid slik at det gir støtte til politikkutvikling, tjenesteutvikling og utarbeidelse av faglige 

råd. Målrettet og planmessig samhandling mellom departementene og direktoratet skal bidra til ivareta-

kelse av sektoransvaret og god utnyttelse av FoU-midlene. 

Oppdrag knyttet til forskning Frist/rapportering 

O 49. Gi en overordnet beskrivelse av direktoratets FoU-arbeid, inkludert en 

vurdering av hvordan direktoratet bidrar til at departementene ivaretar sitt sek-

toransvar for forskning.   

Årsrapport 

O 50. Bufdir skal utarbeide en årlig FoU-rapport med korte sammendrag av 

ferdigstilte FoU-prosjekt og omtale av direktoratets systematiske FoU arbeid. 

Rapporten skal gi en vurdering av kunnskapsbehov og kort status for kunn-

skapsutvikling på direktoratets områder.  

1. april 
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5. Administrative forhold 

Direktoratet skal prioritere å etablere felles oversikt og enhetlige digitale formater for tilgang til faglige 

veiledere og andre digitale informasjonsressurser. 

5.1. Regjeringens fellesføringer 

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

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

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

Bufdir hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2020, skal en melde i årsrapporten antallet 

med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nyansettelser i faste og midlertidige stil-

linger totalt. Bufdir skal rapportere i tråd med Rundskriv H-6/19. 

5.2. Effektiviseringsfremmende tiltak 

Bufdir skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser mer effektivt. Sentrale virkemidler i dette 

arbeidet er digitalisering og annen bruk av teknologi, omorganisering, prosessendringer og samarbeid 

på tvers av sektorer. Det vises for øvrig til departementets føringer om hensiktsmessig og effektiv drift 

i instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Bufdir.  

5.3. Samfunnssikkerhet og beredskap 

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

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

beredskapsøvelser, jf. eget rapporteringskrav i rapporteringsvedlegget.  

Oppdrag: Frist/rapportering 

O 51. Gjennomføre minst én beredskapsøvelse i 2020. Scenario for øvelsene skal 

ta utgangspunkt i Bufdirs oversikt over risiko og sårbarhet. Øvelsene kan gjen-

nomføres i samarbeid med andre virksomheter. 

Årsrapport 

5.3.1. Digital sikkerhet 

Det vises til Nasjonal strategi for digital sikkerhet fra 2019, og tiltaksoversikt til denne. Bufdir bør vekt-

legge de ti tiltakene for å øke virksomhetens evne til å beskytte seg mot og håndtere uønskede digitale 

hendelser. 

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

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

gjeldende krav og føringer til digital sikkerhet, informasjonssikkerhet og personvern. Det er særlig viktig 

å videreutvikle tjenestene i tråd med økte forventninger knyttet til digitalisering, der man må videreut-

vikle allerede igangsatt arbeid og bruke erfaringene herfra videre i arbeidet. Digitaliseringsarbeidet skal 

være i samsvar med nasjonale strategier, og legge vekt på utvikling av tjenestekjeder og samhandling 

med andre sektorer.  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fellesforing-i-tildelingsbreva-for-2020/id2683383/
https://www.regjeringen.no/contentassets/c57a0733652f47688294934ffd93fc53/nasjonal-strategi-for-digital-sikkerhet.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c57a0733652f47688294934ffd93fc53/tiltaksoversikt---nasjonal-strategi-for-digital-sikkerhet.pdf
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5.4. Digitalisering 

Bufdir skal etterleve de til enhver tid gjeldende krav og føringer til digitalisering i offentlig sektor. Det 

vises til Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt pro-

duktivitet, Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 og det årlige 

digitaliseringsrundskrivet. 

Digitaliseringsstrategien vektlegger utvikling av sammenhengende digitale tjenester, på tvers av sekto-

rer og forvaltningsnivåer, som tar utgangspunkt i livshendelser. I strategien pekes det ut syv livshendel-

ser, der utviklingen av sammenhengende digitale tjenester skal prioriteres i strategiperioden. Bufdir må 

forvente å bli involvert i dette arbeidet i 2020.  

Oppdrag: Frist/rapportering 

O 52. Det vises til Bufdirs oppdatering av BFDs Oversikt over digitaliserings-

prosjekter og tiltak i sektoren høsten 2019. BFD ber om at informasjonen i 

oversikten som gjelder Bufdir oppdateres og oversendes som vedlegg til andre 

tertialrapport. 

Andre tertialrapport 

 

5.5. Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen  

I de tilfeller hvor Riksrevisjonen har tatt opp konkrete forhold, skal Bufdir iverksette nødvendige tiltak 

slik at de forhold som påpekes blir rettet opp. Departementet ber om å bli orientert om hvordan eventu-

elle merknader fra Riksrevisjonen er, eller vil bli, fulgt opp i etatsstyringsmøtene. Bufdir skal oversende 

departementet kopi av svarbrev til Riksrevisjonen når korrespondansen går direkte mellom Riksrevisjo-

nen og etaten. 
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6. Sentralmyndighet etter Haag-konvensjonen 1980 og Europakonvensjonen 

1980 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) er i dag sentralmyndighet etter Haag-konvensjonen 1980 og 

Europarådkonvensjonen 1980. Oppgaven som sentralmyndighet består hovedsakelig i å behandle en-

keltsaker etter de to konvensjonene. Ansvaret for rundskrivet om internasjonal barnebortføring (G-

06/2015) overføres i sin helhet til Bufdir. Videre skal sentralmyndigheten delta i nasjonale og interna-

sjonale møter, herunder lede det årlige nasjonale samarbeidsforumet. Andre oppgaver som ligger til 

sentralmyndigheten er å føre statistikk over blant annet antall barnebortføringssaker og antall barn i 

barnebortføringssaker per år mv., ansvar for å holde nettsiden www.barnebortforing.no oppdatert til 

enhver tid og ajourføring av advokatlisten hvert femte år. Når det gjelder aksept av andre lands tiltre-

delser til Haag-konvensjonen 1980, forblir denne oppgaven i Justis- og beredskapsdepartementet.  

Oppgaven som sentralmyndighet etter Haag-konvensjonen 1980 og Europarådkonvensjonen 1980 dele-

geres til Bufdir med virkning fra 1. mars 2020.  

Dette innebærer at alle enkeltsaker som JD mottar frem til og med 29. februar 2020 behandles av JD. 

Saker innkommet fra og med 1. mars 2020 behandles av Bufdir. JD vil, så fremt det er mulig, frem til 

og med 15. august 2020 sluttføre alle løpende saker innkommet før 1. mars 2020. Eventuelle saker som 

av ulike årsaker ikke er ferdigbehandlet innen denne dato, vil bli overført til Bufdir for videre behand-

ling.  

 

6.1. Økonomiske- og administrative kostnader 

JD vil i eget brev til Bufdir komme tilbake til overføring av ressurser til oppgaven, samt fullmakt til å 

belaste kap. 466 post 01 i forbindelse med oversettelser av rettsanmodninger, utleveringssaker og bar-

nebortføringssaker etter Haag-konvensjonen 1980 og Europarådkonvensjonen 1980.  
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7. Styringskalender, rapportering og budsjettinnspill 

7.1. Rapportering 

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

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

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

Rapportering  Frist 

Årsrapport og regnskap for 2019 13.03.2020 

Tertialrapport 1. tertial 2020 02.06.2020 

Tertialrapport 2. tertial 2020  01.10.2020 

Årsrapport og regnskap for 2020  15.03.2021 

 

7.1.1. Årsrapport og tertialrapporter 

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

- Kvalitativ vurdering av måloppnåelse/resultater, herunder status, utvikling og utfordringsbilde. 

Så langt det er mulig skal Bufdir vurdere effekt av egen innsats og prioriteringer. 

- Risikovurdering og særlige utfordringer. 

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

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

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

vik, risiko for avvik og direktoratets håndtering av dette.  

7.1.2. Økonomirapportering og økonomioppfølgingsmøter 

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

under overskriften "Regnskapsrapportering" i vedlegg 1. 

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

økonomioppfølgingsmøter hver måned i 2020. Økonomistyring i statlig barnevern vil være tema på 

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

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

7.1.3. Virksomhets- og regnskapsrapportering 

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

nærmere angivelse av tidsfrister for rapporteringen. Det skal rapporteres på en slik måte at både forbruk 

per dato og planlagt forbruk for resten av året framkommer på en detaljert, ryddig og oversiktlig måte. 

Om nødvendig må Bufdir på departementets forespørsel kunne gi rask dokumentasjon på regnskaps- og 

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

måte. Rapporteringen vil danne grunnlag for utarbeidelsen av resultatrapporteringen i Prop. 1 S.  

Årsrapport og regnskap for budsjettåret 2019 skal sendes departementet både på papir og elektronisk 

innen 13. mars 2020. 

Det vises ellers til Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Bufdir, gjeldende fra 01.01.2020. 
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7.2. Etatsstyringsmøter 

Møte Dato Hovedtema 

1. etatsstyringsmøte 
21.04.2020 

kl. 13:30-15:30 

Årsrapporten for 2019, status/planlegging for 2020 inklu-

dert risiko og risikoreduserende tiltak 

2. etatsstyringsmøte 
03.11.2020 

kl. 13:30-15:30 

Rapport for 2. tertial (status 2020) og planlegging for 

2021 inkludert risiko og risikoreduserende tiltak. 

 

7.3. Særmøter  

Det skal gjennomføres tre særmøter om DigiBarnevern i 2020, i etterkant av at årsrapporten for 2019 

og tertialrapportene for 2020 leveres. Særmøtene, og referatene fra disse møtene, kan inneholde sty-

ringssignaler.  

Møte Dato Hovedtema 

1. særmøte 
28.04.2020 

kl. 13:30-15:00 

Årsrapport for 2019, jf. eget vedlegg om rapportering på 

prosjektet 

2. særmøte 
25.08.2020 

kl. 13:30-15:00 

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

prosjektet 

3. særmøte 
10.11.2020 

kl. 13:30-15:00 

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

prosjektet 

 

7.4. Kontaktmøter 

Det gjennomføres fire kontaktmøter i 2020 mellom ledelsen i BFD og Bufdir. Kontaktmøtene er ikke 

styringsmøter, eventuelle saker fra kontaktmøtene må derfor følges opp i ordinær styringsdialog.  

Møte Dato Sted 

1. kontaktmøte 03.03.2020, kl. 13:30-15:30 BFD 

2. kontaktmøte 02.06.2020, kl. 13:00-15:00 Bufdir 

3. kontaktmøte 22.09.2020, kl. 13:30-15:30 BFD 

4. kontaktmøte 15.12.2020, kl. 14:00-16:00 Bufdir 

 

7.5. Budsjettinnspill 

Budsjettinnspill  Frist 

RNB 2020* 21.02.2020 

Tekstinnspill til Prop. 1 S (2020-2021)  30.04.2020 
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Rammefordeling 2021 (oppdaterte satsingsforslag og andre rammeendringer) 17.04.2020 

Rammefordeling 2021 (kap. 856, post 01 og kap. 3856, post 04)* 04.05.2020 

Rammefordeling 2021 (aktivitetsutvikling – kap. 855 og 3855) 25.05.2020 

Nysaldering 2020* 22.09.2020 

Konsekvensjustering for 2022*  04.11.2020 

Satsingsforslag for 2022* 15.10.2020 

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

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

 

Det tas forbehold om at alle budsjettfristene er foreløpige. BFD kommer tilbake med endelige frister når 

fristene fra Finansdepartementet foreligger. Alle budsjettinnspill oversendes BFD, som koordinerer vi-

dere oppfølging opp mot KUD, KD og JD.  

 

7.5.1. Tekstinnspill til Prop. 1 S 

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

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

Bufdir. 

8. Oversikt over vedlegg  

Vedlegg 1 – Rapporteringsskjema 

Vedlegg 2 – Rapporteringsrutiner DigiBarnevern 

Vedlegg 3 – Rapport fra Statens lokaler 

Vedlegg 4 – Oppdrag 33  

 



Tildelingsbrev 2020 - Vedlegg 1 - Rapporteringsskjema

Styringsparametre fra tildelingsbrevet Resultatkrav/Rapporteringskrav Rapporteringstidspunkt

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

forbindelse med mekling 
Årsrapport

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

vurderer å reise sak for retten. 
Årsrapport

S 3. Kvalitet og omfanget i bruken av tiltak 

som gir hjelp og støtte til foreldre 

 R 3. Økt bruk av foreldrestøttende tiltak ved 

krisesentrene.   
Årsrapport

S 4. Saksbehandlingstiden i utrednings- og 

vedtaksenheten for utenlandsadopsjoner 

gjennom godkjent adopsjonsorganisasjon - 

og for innenlandadopsjoner (stebarn under 

18 år og spedbarn). 

R 4. Redusert saksbehandlingstid Tertial- og årsrapport 

S 5. Saksbehandlingstid fra Bufdir mottar 

en sak som skal behandles i det faglig 

rådgivende utvalget til Bufdir har godkjent 

tildelingen.

R 5. Saksbehandlingstiden skal ikke overstige 30 

dager
Tertial- og årsrapport 

S 6. Kunnskap og bevissthet blant barn og 

unge om vold og overgrep
Årsrapport

S 7. Kompetanse i tjenestene om hvordan 

snakke med barn om vold og overgrep  
Årsrapport

S 8. Avdekking og oppfølging av vold i 

familievernets saker
Årsrapport

S 9. Kvalitet i krisesentertilbudet Årsrapport

S 10. Samarbeid mellom kommuner og 

frivillig sektor om Fritidserklæringen

R 10. Økt andel kommuner arbeider aktivt for å 

inkludere flere barn og unge i jevnlige 

fritidsaktiviteter.  

Årsrapport

S 11. Bufdirs arbeid for barn som vokser 

opp i lavinntektsfamilier

R 11. a) Økt kunnskap og bevissthet i kommunene 

gjen-nom formidling og bruk av indikatorverktøy 

og veileder for tverrsektorielt arbeid. 

b) Antall kommuner som søker og kvalifiserer til 

støtte fra Nasjonal tilskuddsordning for 

inkludering av barn i lavinntektsfamilier øker fra 

2019. 

Årsrapport

S 12. Kompetanseutvikling for ansatte i 

barnevernet

R 12. a) Minst 400 deltakere i året i 

opplæringsprogrammet

b) Minst 90 % utnyttelse av studiekapasiteten i de 

statlig finansierte videreutdanningene

Årsrapport

S 13. Effekt av FFT, MST og PMTO 
R 13. Lavere problembelastning for barn etter 

fullført tilbud versus ved inntak
Årsrapport

Rapportering på styringsparametre i tildelingsbrevet for 2020

Mål 6: Økt kvalitet i saksbehandlingen i den kommunale barnevernstjenesten

Mål 7: Barnevernstjenesten skal gi hjelpetiltak som møter behovene til barn og foreldre

Mål 8: Barn som trenger tiltak utenfor hjemmet skal få et stabilt tilbud tilpasset det enkelte barns behov 

Mål 5:Øke deltakelsen i sosiale aktiviteter blant barn som vokser opp i familier med lav inntekt

Mål 1: Flere barn skal høres i forbindelse med mekling

Mål 2: Flere foreldre som vurderer å reise sak for retten inngår avtaler

Mål 3: Flere foreldre skal få tilbud om foreldrestøtte

Styringsparametere knyttet til adopsjon

Mål 4: I større grad forebygge og avdekke volds- og overgrepssaker mot barn og ungdom



S 14. Tilstrekkelig og differensiert fos-

terhjemstilbud

R 14. Færre barn og unge venter på fosterhjem 

etter dato for ønsket oppstart enn på samme 

tidspunkt i 2019

Årsrapport

S 15. Stabilt omsorgstilbud for barn som får 

tiltak utenfor hjemmet

R 15. Færre barn i fosterhjem og institusjon skal 

oppleve utilsiktede flyttinger, sammenlignet med 

2019.

Årsrapport

S 16.  Kvalitet i institusjonstilbudet 

R 16.  Bufetat skal ha tilsvarende kontroll med 

kvaliteten på tilbudet til det enkelte barn i statlige 

og private institusjoner. 

Årsrapport

S 17. Virkning av opphold i behand-

lingsinstitusjoner

R 17.  Lavere problembelastning for barnet etter 

fullført tilbud versus ved innskriving
Årsrapport

S 18. Barns medvirkning i valg av institu-

sjon

R 18 a) Alle barn har fått tilbud om å gjennomføre 

avklaringsmøte ved inntak til institusjon

b) Alle institusjoner gjennomfører regelmessig 

erfaringsinnhenting fra barna

Årsrapport

S  19. Barns medvirkning i formidling av 

fosterhjem til kommunen

R 19. Alle barn over 7 år har fått tilbud om å delta 

i avklaringsmøte i saker der Bufetat bistår 

kommunene med formidling av fosterhjem

Årsrapport

R 20. Alle avvik etter Fylkesmannens tilsyn i 

Bufetat skal lukkes iht. plan.
Årsrapport

S 21. Skolegang for barn med 

plasseringstiltak  

R 21. a) Alle barn som har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring mens de er i 

plasseringstiltak (statlig/privat), benytter seg av 

et fulltids grunnskoletilbud eller går på skole iht. 

individuell opplæringsplan (IOP).  

b) Økt andel barn i plasseringstiltak (statlig og 

privat) tar videregående opplæring 

Årsrapport

S 22. Kunnskap om tiltak for å motvirke 

kjønnstradisjonelle utdannings og yrkesvalg

R 22.a) Ha god oversikt over pågående tiltak for å 

motvirke kjønnstradisjonelle utdannings- og 

yrkesvalg, og vurdere pågående tiltak som kan 

bidra til dette. Dette i samarbeid med relevante 

fagmiljøer 

b)  Kunnskapsbaserte tiltak for å motvirke 

kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg er 

gjort kjent og tatt i bruk hos relevante fagmiljøer

Årsrapport

S 23. Andel personer med nedsatt 

funksjonsevne som deltar i arbeidslivet.
Årsrapport

S 24. Andel personer med nedsatt 

funksjonsevne som gjennomfører 

grunnskole, videregående og høyere 

utdanning

Årsrapport

S 25. Kunnskap om LHBTIQ-personers 

levekår og  utfordringer

R 25. Sørge for at fagmiljøer, sektormyndigheter 

og befolkningen har tilgang til kunnskap om  

LHBTIQ-personers levekår og utfordringer 

gjennom å fremskaffe ny kunnskap og formidle 

denne.

Årsrapport

Organisering og samordning:

Mal 10: Et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked

Mal 11:Færre barrierer mot deltakelse i utdanning og arbeidsliv for personer med funksjonsnedsettelse

Mål 12: Ivareta LHBTIQ-personers rettigheter, bidra til åpenhet, aktivt motarbeide diskriminering  

Mål 13: Fremme universell utforming på de områdene hvor utfordringene er størst

Mål 9: Bedre ivareta barnas rett til medvirkning i det kommunale og statlige barnevernet 



S 26. Kunnskap om universell utforming

R 26. a) Økt kunnskap i fagmiljøer, 

tjenesteleverandører og sektormyndigheter om 

universell utforming. 

b)  Bedre tilgjengelig informasjon om muligheter 

til å gjøre positive endringer i eksisterende bygg

c) Grunnlagskunnskap, analyser og tiltak for 

videre arbeid med universell utforming nasjonalt

Årsrapport

S 27. Tilgjengelighet ved arbeidsplasser og 

ved institusjoner for høyere utdanning 
Årsrapport

S 28. Kunnskap om rasisme og 

diskriminering på grunn av etnisitet og 

religion

R 28.   Fremskaffe og formidle ny kunnskap til 

nytte for fagmiljøer, sektormyndigheter og 

befolkningen i arbeid mot rasisme og 

diskriminering på grunn av etnisitet og religion

Årsrapport

S 29. Bidra til dialog og  færre barrierer 

mellom grupper i samfunnet for økt be-

vissthet om rasisme og diskriminering.

R 29. Flere møteplasser nasjonalt og regionalt der 

temaene rasisme og diskriminering er i fokus. 
Årsrapport

Mål 14: Bekjempe rasisme, hat og diskriminering på grunn av etnisitet og religion



Oppdrag Frist Rapporteringstidspunkt

O 1. Bufdir skal etablere en tilskuddsordning for samlivskurs 

for første-gangsforeldre. De overordnede rammene for 

tilskuddordningen er be-skrevet i Prop. 1 S (2019-2020). Det 

er et mål med god geografisk spred-ning på kurstilbudene. 

Bufdir skal oppdatere og revidere kurset Godt samliv og 

utvikle et digitalt kurstilbud basert på dette kurset. 
Årsrapport

O 2. Bufdir skal igangsette forskning på samlivstiltak. Det er 

viktig at forskningen belyser effekten av samlivstiltak.
Årsrapport

O 3. Bidra i arbeidet med å utvikle en tverrsektoriell 

kompetansestrategi om vold og overgrep i samarbeid med 

aktuelle direktorater

Årsrapport

O 4. Bidra til å videreutvikle ordningen med tverrfaglige 

konsultasjonsteam i samarbeid med aktuelle direktorater. 
Årsrapport

O 5. Igangsette forskning om krisesentertilbudet Årsrapport

O 6. I opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) 

angis et tiltak om å utrede forskningsbehov og utarbeide en 

plan for videre forskning på området. Bufdir har, i samarbeid 

med andre direktorater, utformet et forslag til hvordan 

oppdraget kan løses (jf. oversendelse til departementet 

16.09). De anbefaler at det først skal utarbeides et grunnlag 

for en plan som består i 1) oversikt over allerede foreliggende 

forskning og planlagte forskningsinnsatser og 2) kartlegging 

av prioriterte kunnskapsbehov. Vi ber om at grunnlaget for 

planen (punktene 1 og 2) leveres til departementet innen 1. 

oktober 2020.

01.okt.20

O 7. Sikre effektiv bruk av tilskuddsmidler gjennom å øke 

kompetansen blant ansatte i det nasjonale bo- og 

støttetilbudet for unge over 18 år ut-satt for tvangsekteskap 

og æresrelatert vold. 

Halvårig rapportering til 

KD, via BFD. 

O 8. Styrke bo- og støttetilbudet for unge over 18 år utsatt for 

tvangs-ekteskap og æresrelatert vold ved å:

i) Bidra til at en kommune etablerer en ekstra botilbudsplass 

ii) Bidra til at en kommune etablerer en ekstra botilbudsplass 

for enslige foreldre med barn.

iii) Bidra til at målgruppa får tilstrekkelig oppfølging etter 

opphold i bo- og støttetilbudet i de fem kommunene som har 

bo- og støttet-ilbud i dag, herunder kommunen i Nord-Norge.

31.12.2020
Halvårig rapportering til 

KD, via BFD. 

Rapportering på oppdrag i tildelingsbrevet 2020

Mål 3: Flere foreldre skal få tilbud om foreldrestøtte

Mål 4: I større grad avdekke volds- og overgrepssaker mot barn og ungdom

Andre oppdrag knyttet til arbeidet mot vold og seksuelle overgrep



O 9.  Administrere og bidra til styrking av mentorordningen 

for personer utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert 

vold og tvangsekteskap, bla. i Nord-Norge. Bufdir skal i 

samarbeid med IMDi, som forvalter søkbare midler til 

mentorprosjekter, bidra til en god samordning av 

organisasjonenes arbeid gjennom mentorhuben.

Halvårig rapportering til 

KD, via BFD. 

O 10. Bufdir vil bidra til utprøvingen av en forebyggingsmodell 

som skal føre til kunnskapsbasert utvikling av tiltak for 

ungdom.

Årsrapport

O 11. I saker der BFD ønsker å nedsette ungdomspanel vil 

Bufdir inneha sekretariatsfunksjon. Dette innebærer både 

oppretting og gjennomføring av ungdomspanel for 

departementet.

Årsrapport

O 12. Videreføre og utvide forsøksordningen med Fritidskort   Årsrapport

O 13. Bufdir skal som sekretariat for Fritidserklæringen legge 

til rette for at det utarbeides årlige planer for arbeidet.
Årsrapport

O 14.  Bufdir skal bidra med faglige innspill til arbeidet med 

samarbeidsstrategi som skal fremme deltakelse og styrke 

mulighetene til barn som lever i familier med vedvarende 

lavinntekt. 

Tentativ frist på 

innspill til første-

utkast 11.02.2020

O 14. Bufdir skal gjøre nødvendige oppdateringer i rundskriv 

Q-20/2016 om ekteskapsloven bl.a. på bakgrunn av den nye 

trossamfunnsloven, og som følge av digitaliseringen på 

ekteskapslovsområdet. Utkast til revidert rundskriv må 

leveres departementet innen 1. oktober 2020.    

01.okt.20 Årsrapport

O 16. Øke antallet studieplasser innenfor det eksisterende 

tilbudet om videreutdanning fra og med høsten 2020.
Tertial- og årsrapport 

O 17. Utvide tilbudet om veiledningsteam til flere kommuner. 

Kommuner i de tre nordligste fylkene skal prioriteres. 
Tertial- og årsrapport 

O 18. Foreslå innretting av forsøksordning for å styrke 

barnevernstjenestens tilgang til og bruk av psykologer og 

jurister

Årsrapport

O 19. Legge til rette for gjennomføring av dialogmøter med 

alle kommuner som har behov for det i henhold til 

fylkesmannens risikovurdering. Oppdraget ses i sammenheng 

med oppdrag 27.

Årsrapport

O 20. Foreslå tiltak for å øke kompetanse innen forvaltning og 

juss i både statlig og kommunalt barnevern. 
Årsrapport

Mål 5: Øke deltakelsen i sosiale aktiviteter blant barn som vokser opp i familier med lav inntekt

Mål 6: Økt kvalitet i saksbehandlingen i den kommunale barnevernstjenesten

Mål 7: Barnevernstjenesten skal gi hjelpetiltak som møter behovene til barn og foreldre

Oppdrag knyttet til deltakelse blant barn og unge i organisasjons- og samfunnsliv

Andre oppdrag under Familie og oppvekst



O 21. Bufdir skal forberede og gjennomføre pilotering av en 

ny grunnmodell for hjelpetiltaksarbeidet i kommunalt 

barnevern

Tertial- og årsrapport 

O 22. Bistå departementet i arbeidet med oppfølging av 

anmodningsvedtak om at andelen ideelle skal økes til om lag 

40 prosent innen 2025, og se hen til vedtaket ved utvikling av 

og endringer i kapasitet og innhold i tilbudet

Årsrapport

O 23. Bufdir skal kartlegge muligheter for innhenting og 

publisering av barnevernsstatistikk om Oslo kommune på 

Bufdirs nettsider. 

Årsrapport

O 24. Bidra med faglige innspill i arbeidet med Prop. L om ny 

barnevernslov. Før ikrafttredelse av ny lov skal Bufdir bidra i 

arbeid med revisjon av forskrifter. Bufdir vil også få oppgaver 

i forbindelse med implementering av ny barnevernslov.

Leveransefrister 

spesifiseres

nærmere i egne

bestillinger

O 25. Utarbeide utkast til forskrift om overføring av 

jurisdiksjon i henhold til Haagkonvensjonen 1996, samt 

utarbeide utkast til høringsnotat.

31.03.2021

O 26. Bufdir skal igangsette et arbeid for 

regelverksetterlevelse i kommunene på prioriterte områder. I 

den forbindelse skal Bufdir også sørge for at mulige 

oppfølgingspunkter fra dommer avsagt av EMD på 

barneverns-feltet blir informert om og implementert i 

kommunene. Bufdir skal vur-dere om Fylkesmannen bør 

involveres i arbeidet. Departementet vil ta initiativ til en 

dialog om det nærmere innholdet i oppdraget. 

Årsrapport

O 27. Bufdir skal bistå departementet i behandlingen av 

barnevernssaker for EMD
ingen rapportering

O 28. Delta i arbeidsgruppe med departementet og KS om å 

forberede gjennomføring av barnevernsreformen. Bufdir skal 

sørge for implementeringsaktiviteter og legge til rette for god 

informasjon til kommuner og Bufetat om innholdet i og 

konsekvensene av endringene som følger av Prop. 73 L 

Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Sårbare 

kommuner skal gis særlig prioritet. Bufdir skal i tillegg bidra 

inn i arbei-det med kostnadsberegning av vedtatte tiltak. Se 

også oppdrag 19 (dialogmøter).

Årsrapport

O 29. Forberede omstilling i Bufetat i henhold til vedtatte 

endringer som følger av Prop. 73 L Endringer i 

barnevernloven (barnevernsreform)

Årsrapport

Mål 8: Barn som trenger tiltak utenfor hjemmet skal få et stabilt tilbud tilpasset det enkelte barns behov

Andre oppdrag knyttet til tiltak i barnevernet i 2019:

Mål 9: Bedre ivareta barnas rett til medvirkning i det kommunale og statlige barnevernet

Oppdrag knyttet til organisering og samordning:

Andre oppdrag knyttet til rettssikkerhet i barnevernet i 2020



O 30. Utrede og foreslå nye strukturer for implementering av 

PMTO og andre kunnskapsbaserte hjelpetiltak i kommunene, 

jf. omtale i Prop. 73 L Endringer i barnevernloven 

(barnevernsreform) avsnitt 13.5.3. Arbeidet ses i 

sammenheng med pilotering av grunnmodell for 

hjelpetiltaksarbeidet, jf. oppdrag 21. 

31.07.2020

O 31. Foreslå oppfølging av rapporten Evaluering av 

utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige  (Agenda 

Kaupang, 2017). Herunder vurdere alternative modeller for 

videreutvikling av utdanningsprogrammet og registeret for 

barnefaglige sakkyndige, med forslag til hvilken instans som 

bør forvalte utdanningen og registeret.

01.11.2020
delrapport i 1. 

tertialrapport

O 32. Bufdir skal gjennomføre en brukerundersøkelse med 

kommuner og fylkesmenn om tilfredshet med Bufdir som 

fagdirektorat.  

Årsrapport

O 33. Bufdir og Helsedirektoratet gis i oppdrag å vurdere funn 

og tilrådninger i rapporten "Omsorg og rammer – når barn 

trenger mer". Bufdir har an-svaret for at direktoratene 

utarbeider en felles rapport med direktoratenes vurderinger 

og tilrådninger. Se vedlegg 4. 

Del 1: innen 

sommen 2020. Del 

2: uspesifisert

O 34. Følge opp Agder fylkeskommunes videreføring av 

prosjektet Likestilt arbeidsliv. 
Årsrapport

O 35. Sammenstille oversikt over tiltak/pågående arbeid som 

har som mål å motvirke  kjønnstradisjonelle utdanningsvalg 

på ungdomsskoler, i forbindelse med videre utdanningsvalg. 

Her vil samarbeid med relevante fagmiljøer, som for 

eksempel Utdanningsdirektoratet, være sentralt. Arbeidet 

skal resultere i oversikt over pålagte krav, samt andre 

initiativer og gode eksempler fra ungdomsskoler. Det skal tas 

sikte på at oversikten kan spres nasjonalt. I oversikten skal 

det fremgå om tiltakene er evaluert eller ikke, og med hvilket 

resultat. 

Tertial- og årsrapport 

O 36. Utrede og utvikle forslag til prosjekt etter tilsvarende 

modell som Jenter og teknologi, for å rekruttere gutter til 

helse- og omsorgssektoren

Tertial- og årsrapport 

O 37. Igangsette evaluering av Jenter og Teknologi. Tertial- og årsrapport 

O 38. Gi departementet oversikt alle pågående tiltak for å 

motvirke kjønnstradisjonelle utdanningsvalg, samt oversikt 

over hvilke tiltak som er evaluert og resultater av 

evalueringer, og Bufdirs vurdering av tiltak.

Tertial- og årsrapport 

Mål 10: Et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked

Mål 11:Færre barrierer mot deltakelse i utdanning og arbeidsliv for personer med funksjonsnedsettelse



O 39. Samordne og koordinere gjennomføring av tiltak i ny 

handlingsplan for likestilling av funksjonshemmede, inkludert 

pilot for digitalt ledsagerbevis. Bufdir skal bidra til at felter er 

godt koordinert i sitt samarbeid med relevante direktorater, 

etater og virksomheter

Tertial- og årsrapport 

O 40. Bistå KUD i oppfølgingen av de avsluttende 

merknadene fra FN-komiteen om funksjonshemmedes 

rettigheter (CRPD-komiteen) til Norges første rapport

Tertial- og årsrapport 

O 41.  Utarbeide et "veikart" som viser status for gjenstående 

lhbtiq-utfordringer og danner grunnlag for ny innsats  
Tertial- og årsrapport 

O 42. Gjennomføring av tiltak i gjeldende handlingsplan om 

universell utforming
Tertial- og årsrapport 

O 43.   Bidra til utvikling av ny handlingsplan for universell 

utforming. Samarbeid med Utdanningsdirektoratet i arbeidet 

med universelt utformede barnehager og grunnskoler.

Tertial- og årsrapport 

O 44.  Bufdir skal bidra til implementering av EUs direktiv om 

tilgjengelighetskrav for produkter og tjenester (EU 2019/882), 

herunder bidra med vurderinger av behov for 

regelverksendring og innspill til lov- og forskriftsendringer. 

Tertial- og årsrapport 

O 45. Gjennomføring av tiltak i ny handlingsplan mot rasisme 

og diskriminering på grunn av etnisitet og religion, med særlig 

vekt på forskning- og kunnskapsutvikling og etablering av 

møteplasser på nasjonalt og regionalt nivå. 

Tertial- og årsrapport 

O 46. Bidra i arbeidet med utforming av handlingsplan mot 

diskriminering av og hat mot muslimer
Årsrapport

O 47. Gi en selvstendig vurdering av det videre arbeidet mot 

hatefulle ytringer, blant annet på bakgrunn av 

eksternevalueringen av Strategi mot hatefulle ytringer. 

Tertial- og årsrapport 

O 48. Bufdir skal i 2020, i samarbeid med Likestillings- og 

diskrimineringsombudet (LDO) og partene i arbeidslivet, 

utarbeide et veiledningsmateriell, inkludert maler for 

rapportering, om aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Tertial- og årsrapport 

Andre oppdrag

Forskning

Mål 13: Fremme universell utforming på de områdene hvor utfordringene er størst

Mål 14: Bekjempe rasisme, hat og diskriminering på grunn av etnisitet og religion

Oppdrag knyttet til strategi mot hatefulle ytringer

Oppdrag knyttet til å styrket aktivitets- og redegjørelsesplikt

Mål 12: Ivareta LHBTIQ-personers rettigheter, bidra til åpenhet, aktivt motarbeide diskriminering  



O 49. Gi en overordnet beskrivelse av direktoratets FoU-

arbeid, inkludert en vurdering av hvordan direktoratet bidrar 

til at departementene ivaretar sitt sektoransvar for forskning.   

Årsrapport

O 50. Bufdir skal utarbeide en årlig FoU-rapport med korte 

sammendrag av ferdigstilte FoU-prosjekt og omtale av 

direktoratets systematiske FoU arbeid. Rapporten skal gi en 

vurdering av kunnskapsbehov og kort status for 

kunnskapsutvikling på direktoratets områder. 

01.04.2020

O 51. Gjennomføre minst én beredskapsøvelse i 2020. 

Scenario for øvelsene skal ta utgangspunkt i Bufdirs oversikt 

over risiko og sårbarhet. Øvelsene kan gjennomføres i 

samarbeid med andre virksomheter.

Årsrapport

O 52. Det vises til Bufdirs oppdatering av BFDs Oversikt over 

digitaliseringsprosjekter og -tiltak i sektor høsten 2019. BFD 

ber om at informasjonen i oversikten som gjelder Bufdir 

oppdateres og oversendes som vedlegg til andre 

tertialrapport.

2. tertialrapport

O38. Igangsette prosjekt som skal øke kunnskapen om CRPD i 

kommune med utgangspunkt i utarbeidet prosjektplan

O39. Utvikle indikatorer på kommunenivå om sysselsetting av 

personer med nedsatt funksjonsevne som kan knyttes til 

implementering og rapportering på CRPD

O44. Utvikle og gjennomføre prosjekter i skolesektoren om 

universell utforming

O49. Identifisere og gjennomføre tiltak i arbeidet mot 

hatefulle ytringer og vurdere effekten av disse. Tiltakene vil 

forankres i strategien mot hatefulle ytringer. 

O4. T2 - Oppdrag tilknyttet handlingsplan for likestiling av 

personer med funksjonsnedsettelse

Hatefulle ytringer - kampanje arbeidsliv

O 5.1.2. Evaluere de ulike spesialiserte 

hjelpetiltaksprogrammene som tilbys i dag og sikre at barn og 

unge gis en betydelig rolle i denne evalueringen, jf. 

Stortingets anmodningsvedtak nr. 780 av 7. juni 2017 ifm. 

behandlingen av Prop. 73 L (2016-2017).

Fra TB 2018

Samfunnssikkerhet og beredskap

Digitalisering

Oppdrag fra tidligere tildelingsbrev som ikke ble fullført i 2019

Fra TB 2019



O 5.1.3. Utvikle innholdet i og retningslinjer for det statlige 

tilbudet av spesialiserte hjelpetiltak, jf. Prop 73 L (2016-

2017). Forslaget må kunne gjennomføres innen Bufetats 

eksisterende rammer. Økonomiske og administrative 

konsekvenser må utredes.  

O 5.1.4. Utvikle og foreslå retningslinjer for målgruppe for og 

innhold i det spesialiserte tilbudet til sped- og småbarn, i 

samarbeid med relevante parter, jf. Prop. 73 L (2016-2017). 

Forslaget må kunne gjennomføres innen Bufetats 

eksisterende rammer. Økonomiske og administrative 

konsekvenser må utredes. 

O 5.1.5. Utvikle og foreslå retningslinjer for målgruppe og 

innhold i det statlige tilbudet av spesialiserte fosterhjem, jf. 

Prop. 73 L (2016-2017). Forslaget må kunne gjennomføres 

innen Bufetats eksisterende rammer.  Økonomiske og 

administrative konsekvenser må utredes. 

Tidligere tildelingsbrev

0 4.1.7. Utvikle kvalitetsindikatorer som viser effekt av 

opphold i barnevernsinstitusjon og som sier noe om 

tjenestens kvalitet (TB 2016)

O2. T5 Evaluering av strategi mot hatefulle ytringer

O2. T6 Kampanje om hatefulle ytringer og hatkriminalitet mot 

personer med funksjonsnedsettelse



Rapportering på kvantitativ data 2020

Indikator Rapporteringstidspunkt

Hjelpetiltak i hjemmet

 Antall barn ved utgangen av perioden i hhv.

MST Årsrapport

PMTO Årsrapport

andre hjelpetiltak i hjemmet Årsrapport

Antall behandlingsdager i hhv.

MST Årsrapport

PMTO Årsrapport

andre hjelpetiltak i hjemmet Årsrapport

Antall team

MST Årsrapport

Fosterhjemsbaserte tiltak

Antall barn ved utgangan av perioden i hhv.

fosterhjem med refusjon Årsrapport

familiehjem Årsrapport

beredskapshjem Årsrapport

fosterhjem tilknyttet private tiltak Årsrapport

Antall oppholdsdager i perioden i hhv.

fosterhjem med refusjon Årsrapport

familiehjem Årsrapport

beredskapshjem Årsrapport

fosterhjem tilknyttet private tiltak Årsrapport

Andel fosterhjem i barnets slekt og nettverk rekruttert av Bufetat Årsrapport

Andel barn som venter på fosterhjem under 30 dager etter dato for ønsket oppstart Tertial- og årsrapport

Andel barn som venter på fosterhjem mellom 30 og 90 dager etter dato for ønsket oppstart
Tertial- og årsrapport

Andel barn som venter på fosterhjem over 90 dager etter dato for ønsket oppstart Tertial- og årsrapport

Akuttiltak

Antall nye akuttplasseringer i perioden fordelt på hhv.

Institusjon Årsrapport

Beredskapshjem Årsrapport

Andel akuttplasseringer av alle plasseringer i perioden fordelt på  hhv. 

Institusjon Årsrapport

Beredskapshjem Årsrapport

Institusjonsbaserte tiltak

Barn ved utgangen av perioden, herav

i statlige barneverninstitusjoner Tertial- og årsrapport

i private ideelle institusjoner Tertial- og årsrapport

i andre private institusjoner Tertial- og årsrapport

i statlige sentre for foreldre og barn Årsrapport

i private sentre for foreldre og barn Årsrapport

Antall barn og antall oppholdsdager i perioden, herav:

i statlige barneverninstitusjoner Årsrapport

i private ideelle institusjoner Årsrapport

i  private kommersielle institusjoner Årsrapport

i private institusjoner  med kjøpsgaranti Årsrapport

i private institusjoner etter rammeavtale Årsrapport

utenfor avtale i private institusjoner Årsrapport

i statlige sentre for foreldre og barn Årsrapport

i private sentre for foreldre og barn Årsrapport

i enetiltak Årsrapport

Antall barn med opphold over 1 år. Årsrapport

Gjennomsnittlig oppholdstid ved avsluttet opphold, unntatt akuttopphold Årsrapport

Per region og samlet



Antall barn i barnevernsinstitusjoner etter plasseringshjemler, målgruppe og eierskap Årsrapport

Prosentbelegg på egne institusjoner etter målgruppe Årsrapport

Prosentbelegg for private institusjonsplasser med kjøpsgaranti Årsrapport

Antall barn med mer enn fire tvangsprotokoller (§ 14) fordelt på statlige og private intitusjoner Årsrapport

Andel barn som får tilbud om avklaringsmøte ved inntak til institusjon Årsrapport

Handlingsplan mot menneskehandel

Antall barn som antas å være/er ofre for menneskehandel Årsrapport

Adopsjon

Talloversikter over alle søknader, innvilgelser og sakstyper, som regionene og Bufdir behandler 

etter adopsjonsloven (bevillinger etter bvl. § 4-20 a, fosterbarn-, spebarn-, stebarn- og 

voksenadopsjoner, utenlandsadopsjoner og saker hos faglig rådgivende utvalg, anerkjennelse-, 

klage- og innsynsaker mv.)

Årsrapport

Saksbehandlingstidene for de enkelte trinn  i saksbehandlingen for alle adopsjonssøknader 

(utredning, vedtak, fra vedtak til tildeling mv.) 

Årsrapport

Saksbehandlingstiden ved utenlandsadopsjon, fra Bufdir mottar en sak som skal behandles i 

faglig rådgivende utvalg til beslutning om at prosessen kan fortsette, er tatt. 

Årsrapport

En sammenstilling av ovennevnte talloversikter og saksbehandlingstider for tre siste år (2017-

2019)

Årsrapport

Driftsstillatelser til organisasjoner Årsrapport

Fornyelser av formidlingstillatelser  Årsrapport

Aktivitet i familievernet

Antall saker 

Antall nye klientsaker Årsrapport

Ventetid på klinisk behandling (maks 4 uker) Årsrapport

Behandlingskapasitet pr 1.1.2019 Årsrapport

Behandlingskapasitet pr 1.1.2020 Årsrapport

Antall barneverntjenester og antall helsestasjoner som familievernet har inngått avtale med. Årsrapport

Mekling 

Antall meklinger i familievernet (nye) Årsrapport

Antall meklinger eksterne meklere (nye) Årsrapport

Antall meklingsbegjæringer hvor ventetiden overstiger 3 uker Årsrapport

Antall par som benytter seg av tilbudet om ytterligere mekling ut over 1 time Årsrapport

Antall  meklingssaker med høyt konfliktnivå (nye) Årsrapport

Antall avtaler som blir inngått i meklingsmøtet i saker der foreldrene vurderer å reise sak Årsrapport

Antall meklingssaker hvor barn høres Årsrapport

Saker etter ekteskapslovgivningen og barneloven

Antall separasjonssaker- og skilsmissesaker Årsrapport

Antall ekteskapsattester Årsrapport

Antall saker etter ekteskapsloven § 18 a Årsrapport

Oppnevning av tilsynsperson ved samvær etter barneloven § 43:

Antall saker, støttet tilsyn Årsrapport

Indikator Rapporteringstidspunkt

Psykisk helsehjelp for barn med plasseringstiltak i institusjon

Institusjonenes bruk av ambulante BUP-team. Tertial- og årsrapport

Skole og barnevern

Rapporteringen omfatter barn i statlige og private plasseringstiltak, og skal brytes ned på 

kjønn, barn under og over skolepliktig alder, type skoletilbud (grunnskole eller v.g. skole)

antall barn uten skoletilbud Årsrapport

antall barn med et skoletilbud som ikke benytter seg av dette Årsrapport

antall barn som benytter et skoletilbud i ordinær skole Årsrapport

antall barn som benytter et skoletilbud utenfor ordinær skole Årsrapport

antall barn som har fått sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtak fra skolen Årsrapport

Samlet 



Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 

Antall barn som har bodd og/eller bor på omsorgssentre ved utgangen av tertialet, fordelt på 

alder, kjønn og nasjonalitet

Tertialrapporter og 

årsrapport

Antall barn som flytter fra omsorgssentrene, fordelt på hhv.

antall barn som er plassert etter barnevernloven kapittel 4 Tertial- og årsrapport

antall barn som flytter til slekt Tertial- og årsrapport

antall barn som flytter til asylmottak pga. alder Tertial- og årsrapport

antall barn som forsvinner (vi ikke vet hvor de befinner seg etter forsvinning) Tertial- og årsrapport

Antall og andel barn bosatt innen tre måneder etter vedtak Årsrapport

Antall bosatte barn fordelt på type bosettingstiltak Tertial- og årsrapport

Oversikt over  hvilke kommuner som bosetter hvor mange barn, herunder hvor mange av 

barna som bosettes i samme kommune som omsorgssenteret de bor i, eller i nærliggende 

kommuner.

Årsrapport

Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting og gjennomsnittlig botid fra ankomst til 

bosetting.
Tertial- og årsrapport

Antall bosatte barn, antall utflyttinger som ikke er bosetting og antall bosettingsklare. Tall per 

utgangen av måneden.
Månedsrapport 

Antall ankomster til omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Tall per 

utgangen av måneden.
Månedsrapport 

Antall barn plassert i omsorgssentrene totalt, og fordelt på statlige, kommunale og private 

sentre. Tall per utgangen av måneden.
Månedsrapport 

Kommunalt barnevern

Antall kommuner som mottar tilbud fra veiledningsteam Årsrapport

Antall studieplasser totalt i barnevernsfaglige videreutdanninger (kompetansesatsingen) 1. tertialrapport



Annen rapportering 2020
Rapportering Rapporteringstidspunkt

Fosterhjemsplassering

Etatens bistand til kommuner for å ta i bruk familieråd eller annen metode/verktøy for nettverkskartlegging, særlig 

ovenfor kommuner med lav andel fosterhjem i slekt og nettverk.
Årsrapport

Statlig tiltaksapparat

Beskrive og vurdere kapasitetsutnyttelse i statlig tiltaksapparat Årsrapport

Beskrive og vurdere differensiering i statlig tiltaksapparat Årsrapport
Gi en kvalitativ vurdering av tilstanden på institusjonstilbudet nasjonalt. Rapporteringen skal reflektere regionale 

vurderinger av kvalitet og risiko, og skal så langt det er mulig inkludere oslo kommune. Tertial- og årsrapport

Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996

I konvensjonssaker: antall saker, fordelt på typer av saker og fra hvilke land, samt gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 

ulike typer av saker. Bufdir skal vurdere og kommentere aktivitetsrapporteringen.
Tertial- og årsrapport

I ikke-konvensjonssaker: antall saker, fordelt på typer av saker og fra hvilke land, samt gjennomsnittlig saksbehandlingstid 

for ulike typer av saker. Bufdir skal vurdere og kommentere aktivitetsrapporteringen.
Tertial- og årsrapport

Serier fra statistisk sentralbyrå

Antall enslige mindreårige flyktninger i barnevernet Årlig når tallene foreligger

Antall barn med innvandrerbakgrunn i barnevernet Årlig når tallene foreligger

Andel ansatte med minoritetsbakgrunn i barnevernet Innen utgangen av juni

Rettsikkerhet

Beskrive og vurdere hvordan barns rett til medvirkning ivaretas ved inntak og under opphold i institusjon Årsrapport

Bistandsplikten

Dokumentasjon av hvor lang tid det tar å gi et tilbud ved behov for akuttiltak Årsrapport

Erasmus+

Bufdir skal rapportere til departementet hvordan de lukker åpne observasjoner og anbefalinger fra Kommisjonen knyttet 

til Erasmus+-programmet
Løpende

Oversende til BFD kopier av alle kontrakter som inngås med kommisjonen om administrative forhold og angående 

forvaltningen av de desentraliserte prosjektmidlene, inklusive endringer av budsjettmidler til de ulike tiltakene.
Løpende

Kopi til departementet av alle rapporteringer til Kommisjonen som følger av disse kontraktene. Løpende

Informasjon om hvor mye av de desentraliserte midlene som er benyttet på de ulike delene av programmene. Løpende

Referater fra møtene i det rådgivende nasjonale utvalget for fordelingen av prosjektmidler. Løpende

Oversikter over hvilke prosjekter som har mottatt tilskudd. Løpende

Departementet skal motta informasjon om og referat fra de møtene som Kommisjonen holder med de nasjonale 

kontorene.
Løpende

Fordelingsutvalget

Protokoller fra Fordelingsutvalgets møter. Løpende

Fordelingsutvalgets kontrollrapport for nasjonal og internasjonal grunnstøtte. Løpende

I henhold til sekretariatsfunksjonen for Fordelingsutvalget skal det føres eget regnskap for Fordelingsutvalgets drift Årsrapport

Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Antall henvendelser til Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, fordelt på   sakstype. Årsrapport

Redegjøre for arbeidet i kompetanseteamet, herunder beskrive gjennomførte tiltak og vurdere måloppnåelse. Årsrapport

Adopsjon

Orientering om vesentlige endringer i organisasjonenes arbeid i opprinnelsesland Løpende

Rettferdsvederlag

Saksbehandlingstid Tertial- og årsrapport

Krisetiltak

Rapportering på hvordan det arbeides med kompetansehevingstiltak for ansatte i krisesentertilbudet og  i sentrene mot 

incest og seksuelle overgrep 
Årsrapport

Regnskapsrapportering

I tillegg til tertial- og årsrapport skal Bufdir levere økonomirapport, ihht mal, for månedene januar, mars, juli og oktober. 

For rapportering på antall døgn og døgnpriser i institusjoner tilknyttet private aktører, bes Bufdir om å skille mellom kjøp 

innenfor og utenfor rammeavtalene, altså at enkeltkjøp fremkommer separat. Regneark som legges til grunn for 

rapportene skal vedlegges, inkludert formler.

Den 20. måneden etter

Månedsrapporten for mars, og juli skal inneholde en status og risikovurdering knyttet til utlysning, søknadsbehandling og 

utbetalinger for samtlige tilskuddsordninger Bufdir forvalter. 
20. april og 20. august

Månedsrapporten for mars og juli skal også inneholde en statusrapport for alle enkelttiltak, med prognose for fremdrift 

og økonomibehov ut året under følgende kapittel og poster:

kap. 840, post 21, 61, 70 og 73

kap. 842, post 21 og 70

kap. 846, post 21, 60, 61, 62, 70, 71 og 79

kap. 854, post 21, 61, 71

kap. 351, post 21, 70, 72, 73



kap. 352, post 21, 70,71,72

Månedsrapporten for juli skal inneholde anslag for finansieringsbehov på alle enkeltprosjekter det påfølgende året, 

inkludert midler som skal overføres til neste år og en kort beskrivelse av hva midlene skal gå til, under følgende kapitler 

og poster:

20. august 

kap. 840, post 21

kap. 846, post 21

kap. 854, post 21

kap. 351, post 21, 71

kap. 352, post 21, 70

Administrative forhold 

Antall ansatte og antall årsverk i hhv.

Bufdir Årsrapport

BSA Årsrapport

Resterende Bufetat Årsrapport

SUM Årsrapport

Kommunalt barnevern

Antall barn med undersøkelse eller tiltak i løpet av fjoråret, og årsverk knyttet til saksbehandling og tiltak fra 

barneverntjenesten per kommune/barneverntjeneste (KOSTRA)
1. tertialrapport

Kommunenes halvårsrapportering

Gi en vurdering av situasjonen i det kommunale barnevernet basert på kommunenes halvårsrapportering og SSBs 

statistikk. Bufdir skal i tillegg levere følgende excelrapporter fra kommunenes halvårsrapportering:

a)    Multirapport

b)    Fylkesoppstilling

c)     Interkommunalt samarbeid

d)    Kommuner med færre enn fem ansatte

e)    Tall med stillinger og folketall (0-23 år) 

20. august (første halvår) 

og 15. mars (andre halvår), 

samt årsrapport

Fylkesmennenes rapportering

Gjennomgå embetenes resultatrapportering på BFDs  og KUDs områder og i årsrapporten gi en kvalitativ vurdering av 

måloppnåelse, herunder status, utfordringsbilde og funn fra tilsyn.

Årsrapport. I tillegg skal det 

rapporteres i henhold til 

rapporteringsfrist som 

fastsettes av KMD og 

formidles fra BFD til Bufdir 

årlig.

Fylkesmennenes tilsyn med Bufetat

Kvalitativ vurdering av fylkesmennenes funn etter tilsyn med Bufetats jf. barnevernloven § 2-3 b fjerde ledd. Årsrapport

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Redegjøre kort for virksomhetens oppfølging av likestillings- og diskrimineringsloven. Årsrapport

Forskning og utvikling 

Oversikt over pågående og planlagte evalueringer, FoU-prosjekter, veiledere, faglige anbefalinger for barnevernet og 

andre relevante rapporter

1. mars, 1. juni og 1. 

oktober

Kort sammendrag av ferdigstilte rapporter og en nærmere redegjørelse for resultater, anbefalinger og vurderinger fra 

ferdigstilte evalueringer. Dette gjelder også interne rapporter og kunnskapsoppsummeringer m.m.  Rapporteringene skal 

omfatte både egeninitierte aktiviteter og oppdrag som er gitt fra BFD og KUD.

Senest 10 virkedager før 

offentliggjøring

Rapportering på tverrgående områder

a)    Strategiarbeid i organisasjonen

b)    Kunnskaps- og statistikkutvikling, evaluering og kunnskapsformidling innen hvert av direktoratets fagområder

c)     Kompetansehevingstiltak innen hvert av direktoratets fagområder

d)    Samarbeid med kommunene og andre sektorer innen hvert av direktoratets fagområder

e)    Brukermedvirkning og eventuelt resultat av gjennomførte brukerundersøkelser

f)     Digitalisering/IKT og effektiviseringstiltak

g)    Riksrevisjonssaker

Årsrapport

Gi en kort omtale av oppgaven som sentralmyndighet etter Haag-konvensjonen 1980 og Europarådkonvensjonen 1980. Årsrapport

Digitalisering

Digibarnevern - statusrapportering og egne vurderinger av:

-    Framdrift, kvalitet og måloppnåelse for milepæler og leveranser

-    Økonomisk status, inkl.  kostnader hittil og prognose for resten av året, fordelt på kap./post og delleveranse

-    Overordnet risikovurdering av prosjektet

Eget vedlegg til tertial-og 

årsrapport.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplyse om når ROS og krise- og beredskapsplanverk sist ble oppdatert. Dersom disse ble oppdatert i 2020 bes det om at 

de legges ved årsrapporten.
Årsrapport

Tilskuddsordninger:

Sentralmyndighet etter Haag-konvensjonen 1980 og Europakonven-sjonen 1980



Bufdir skal:

a)    vurdere hvordan tilskuddsordningene bidrar til måloppnåelse. Årsrapport

b)    løpende vurdere hvorvidt tilskuddsordninger direktoratet har ansvar for treffer målgruppene, behovet for               

evalueringer og eventuelle sammenslåinger av ordninger.
Årsrapport

c)    rapportere nøkkeltall, prioriteringer, erfaringer fra saksbehandling, utfordringer med ordningene eller regelverk for 

alle tilskuddsordninger samlet etter endt saksbehandling. 
Årsrapport

d)    informere om måloppnåelse i tråd med punkt 6.3.6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten når gjennomgang av 

rapporter fra tilskuddsmottakere er ferdig.
Årsrapport

e)    orientere departementet i forkant av samtlige kunngjøringer om tildelinger av tilskudd. Det skal gå minimum ti 

virkedager mellom orientering til departementet om tildeling av midler og offentliggjøring.
Løpende

f)    vurdere revisjon av rundskriv med regelverk for samtlige tilskuddsordninger. Forslag til endringer i regelverk til 

tilskuddsordninger må forelegges departementet senest 2 måneder før utlysning.
Løpende

g)    gi en oversikt over samtlige tilskuddsordninger Bufdir forvalter i form av en oppstilling med: navn på 

tilskuddsordning, søknadsfrist, forventet offentliggjøring av vedtak, utbetalingstidspunkt, sum tildelingsbrev, utbetalt, 

rest. 

01.feb

h) gi en overiskt over enkelttilskudd forbeholdt frivillige organisasjoner som Bufdir forvalter på BFD sitt område. 

Oversikten skal inneholde mottaker sitt organisasjonsnummer, regnskapstallet fra fjoråret, saldert budsjett for 

inneværende år og kapittel og post. 

Det skal også gis en oversikt over alle tilskuddsordninger forbeholdt frivillige organisasjoner som Bufdir forvalter på BFD 

sitt område. Det skal fremgå navn på tilskuddsordningen, kapittel, post, regnskapstall for fjoråret og saldert budsjett for 

inneværende år for tilskuddsordningen. I tillegg skal det fremgå alle enkeltmottakere av tilskuddsordningen med navn, 

organisasjonsnummer og regnskapstall fra fjoråret. Oversiktene skal være i excel.

15.feb, og fortløpende når 

tall for saldert budsjett 

foreligger

Annet:

IA-avtalen: Redegjøre kort for hvilke utfordringer virksomheten har hatt siste år i IA-arbeidet mht. de tre målene 

sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder og kort beskrive hva som er gjort.
Årsrapport

Instrukser: Oversendelse av egne instrukser til orientering Ved endring



Handlingsplan/strategi Ansvarlig departement Bufdirs ansvar Rapportering 

Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017- 2021 BFD Følge opp tiltak Bufdir har fått ansvar for,  jf. tildelingsbrev 2018, 2019 og 2020.  Til BFD: 1. tertial og årsrapport

Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017–2020) KD Følge opp tiltak på KD og BFDs områder, jf. tildelingsbrev 2017 tillegg nr. 3.
Til KD: halvårig, med kopi til BFD

Til BFD:  kort omtale av arbeidet med planen i årsrapporten. 

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017-

2020 Trygghet, mangfold, åpenhet.
KUD

Koordinere og følge opp gjennomføringen av planen på tvers av sektorer og internt i Bufdir 

ihht plan. Følge opp resterende tiltak på egne områder:

Tertialrapport: Tiltak som startes/ gjennomføres/fullføres og tiltak som blir 

forsinket. Før 1.sept: Bufdirs forslag til tiltak som skal videreføres/kan startes 

opp i 2019.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2020 (nåværende plan er prolongert ut 2020) KUD
Følge opp og koordinere planen på direktoratsnivå, bidra til faglig utvikling og gjennomføring 

av prosjekter og tiltak og gi innspill til videreutvikling av planen.
Til KUD: Årsrapport

Strategi mot hatefulle ytringer (2016-2020) KUD

i)    Sørge for bredere geografisk forankring av arbeidet mot hatefulle ytringer blant annet 

gjennom regionalt dialogmøte/konferanse i samarbeid med lokale aktører (tiltak nr. 1 i 

strategien) 

ii)   Utvikle informasjonskampanje rettet mot arbeidslivet (tiltak nr. 14 i strategien)

Til KUD: Tertial- og årsrapport

Den nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020) KMD Bidra til gjennomføring av tiltaksplan Bolig for velferd 2018 og til utarbeiding av den årlige status- og avviksrapporten. 
Til KMD: Ihht KMDs plan for rapportering

Til BFD: kort oppsummering i årsrapporten av Bufdirs arbeid med planen

Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) HOD Følge opp BFDs tiltak i planen. Til BFD: Årsrapport

Handlingsplan mot menneskehandel JD
Tiltak 15: Øke barnevernets kompetanse, jf. O 5.2.3 i TB 2017.

Tiltak 18: Heve kompetansen blant ansatte på krisesentrene.
Til BFD: Årsrapport

Regjeringens nasjonale strategi for foreldrestøtte Trygge foreldre – trygge barn BFD
Koordinere og følge opp planen. Utarbeide årlig statusrapport for oppfølgingen av alle 

tiltakene i strategien.   
Til BFD: Årsrapport 

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion (2020- 2023) KUD
Gjennomføre tiltak med særlig vekt på forsknings- og kunnskapsutviklings og etablering av 

møteplasser på nasjonalt og regionalt nivå
Til KUD: Tertial- og årsrapport

0-24-programmet Bufdir skal delta i og bidra til 0-24 samarbeidet på direktoratsnivå 
Til BFD:  kort oppsummering i årsrapporten av Bufdirs arbeid med 0-24 

samarbeidet  

Likestilling for utvikling KUD

Bufdir skal koordinere og implementere landprogram i Etiopia og Nepal og levere på kurs om 

likestilling i Norge til land som etterspør dette, (LIKE lett) i tråd med avropsavtaler under ram-

meavtalen med Norad. 

Bufdir skal gi en kvalitativ vurdering i årsrapporten av status, utvikling og 

utfordringsbilde

Handlingsplan mot voldtekt (2019-2022) JD Følge opp BFDs tiltak i planen 
Til JD: I hht JDs plan for rapportering

Til BFD: kort oppsummering i årsrapporten av Bufdirs arbeid med planen
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DigiBarnevern – rutiner for rapportering fra Bufdir til BLD og 

terskler for avvik  

 
Rutiner for rapportering 

Ordinær rapportering for DigiBarnevern skjer i forbindelse med tertial- og årsrapporter, med krav til 

innhold i rapportering slik det beskrives i dette dokumentet. Leveranser og milepæler er definert i 

DigiBarneverns styringsdokument, tidfestet pr. kvartal.  

 

I eget vedlegg, jf. rapporteringskrav i vedlegg 1, skal direktoratet gi status og egne vurderinger av: 

- Framdrift, kvalitet og måloppnåelse for milepæler og leveranser 

- Økonomisk status, inneholdende påløpte kostnader så langt og prognose for resten av året, 

fordelt på kapittel, post og delleveranse 

- Overordnet risikovurdering av prosjektet 

 

Det arrangeres særmøter i etterkant av de tre årlige rapporteringstidspunktene. Særmøtene forberedes 

og avvikles etter mønster fra de ordinære etatsstyringsmøtene. Det vil kunne gis styringssignaler i 

både særmøter og etatsstyringsmøter. Fagmøter avholdes ved behov.  

 

Ekstraordinær rapportering ved avvik 

Avvik innenfor avtalt toleranseramme definert nedenfor rapporteres fra Bufdir til BLD i tertialvis 

rapportering og særmøter, som beskrevet over. Dersom prognoser viser avvik utover toleranseramme 

skal direktoratet rapportere særskilt og det kan berammes ekstraordinært møte. 

 

Terskler for avviksrapportering (toleranseramme):  

 Prognose på forbruk utover prosjektramme for et delprosjekt på > 10 % innenfor et budsjettår.  

 En leveranse eller milepæl forsinkes med mer enn to kvartaler, eller går over et årsskifte.  

 Forsinkelser utover ett kvartal på leveranser på kommunal eller statlig side, der forsinkelsen 

har betydning for omfanget på andre/øvrige leveranser i DigiBarnevern. 

 Manglende innfrielse av krav fra Difis medfinansieringsordning. 

 En leveranse endrer vesentlig funksjonalitet eller kvalitet i forhold til det som er beskrevet i 

prosjektets styringsdokument. 

Siste gjeldende periodiserte budsjett fordelt på kapittel, post og delleveranser forelagt departementet er 

referansen for hva som vurderes som av avvik. Prosjektet kan innenfor prosjektets totalramme fordele 

midler fra et delprosjekt til et annet. 

 

Veivalg som er av vesentlig og prinsipiell karakter skal forelegges BLD. 
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Oppdrag 33 – Oppfølging av rapporten "Omsorg og rammer – når 

barn trenger mer" 
 

Statens helsetilsynet har i rapporten "Omsorg og rammer – når barn trenger mer" pekt på en gruppe 

barn som etter deres vurdering vanskelig kan få et forsvarlig tjenestetilbud fra barnevern og psykisk 

helsevern, og hvor regelverket heller ikke synes å ivareta deres behov for omsorg og behandling 

tilstrekkelig godt. Gruppen vurderes å være liten. Den kjennetegnes av at de har store psykiske 

vansker og behov for behandling, omsorg og beskyttelse, uten at de innser sitte eget behov for hjelp. 

Videre kan de utgjøre en fare både for seg selv og andre. 

Oppdragsbeskrivelse 

Bufdir og Helsedirektoratet gis i oppdrag å vurdere rapportens funn og tilrådninger. Bufdir har 

ansvaret for at direktoratene utarbeider en felles rapport med direktoratenes vurderinger og 

tilrådninger. Oppdraget består av følgende: 

 

Deloppdrag 1:  

Direktoratene skal gi  en samlet vurdering av hvorvidt tilbudet til målgruppen som er beskrevet i 

Helsetilsynets rapport, er forsvarlig og tilstrekkelig, herunder: 

 Gi en vurdering av kriteriene for målgruppen som identifiseres i Helsetilsynets rapport, samt 

vurdere omfanget av og behovene til denne gruppen. 

 Vurdere hvordan risikoinformasjon fanges opp, analyseres og systematiseres internt i tjenestene 

og på tvers av tjenestene. 

 Vurdere hvorvidt dagens tjenestetilbud er tilstrekkelig for å møte barnas behov og eventuelle 

mangler ved tjenestetillbudet.  

 Vurdere hvorvidt det er hindringer i dagens regelverk som medfører at disse barna  ikke mottar et 

helhetlig  og forsvarlig tjenestetilbud fra barnevern og psykisk helsevern.   

 

Frist: før sommeren 2020.  

 

Deloppdrag 2: 

Dersom deloppdrag 1 viser at dagens tjenestetilbud eller regelverk er ikke er tilstrekkelig egnet til å 

ivareta gruppens rett til forsvarlige tjenester, bes direktoratene utrede og vurdere behov for endringer i 

regelverket og alternative tiltak, herunder en konkret vurdering av Helsetilsynets anbefalinger i 

rapporten.   

 

Økonomiske og administrtative konsekvenser vurderes i henhold utredningsinstruksen. 

 

Departementet kommer tilbake med en evt. frist for deloppdrag 2.  

 


