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1. Innledning 

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) redegjør i dette brevet for bevilgningene Bufdir 

disponerer, og hvilke inntekter som forutsettes i 2019. Tildelingsbrevet er basert på Prop. 1 S 

(2018-2019) for BLD, Innst. 14 S (2018-2019), Innst. 15 S (2018-2019) og Stortingets 

behandling av disse. 

I dette tildelingsbrevet utdyper og konkretiserer departementet målene for Bufdir for 2019.   

2. Mål- og resultatkrav for 2019 

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 del av den løpende 

virksomheten eller som er gitt som spesielle oppdrag, skal departementet orienteres. 

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

Bestillinger gjennom året gis skriftlig. 

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

tiltak som bør iverksettes eller endringer i praksis skal alltid følges av en kort vurdering av 

økonomiske og administrative konsekvenser. 

Departementet har gjort noen strukturelle endringer i Prop. 1 S (2018-2019) som også får 

konsekvenser for strukturen i tildelingsbrevet. Vi har gått bort fra å ha heldekkende mål som 

omfatter hele departementets ansvarsområde. Målene for 2019 er begrenset til de områder 

hvor behovet for endring er størst. Dette betyr ikke at områder uten mål er mindre viktige. 

Departementet har også gått over fra en tonivåmodell med hoved- og delmål, til å ha mål på 

ett nivå. Tildelingsbrevet for 2019 er tilpasset denne nye strukturen. Kapittel 3 er strukturert 

etter hovedområder og temaområder. Der departementet har konkrete mål, ligger dette under 

relevante temaområder. Det skal rapporteres på alle områder i årsrapporten. Andre 

rapporteringskrav spesifiseres eventuelt eksplisitt. 

2.1 Familie og oppvekst 

Familieverntjenesten utgjør grunnstammen i hjelpetilbudet til familier med samlivs- og 

relasjonsproblemer. Arbeidet med å forbedre tilbudet til familier berørt av vold og å sikre at 

flere barn høres i forbindelse med mekling skal prioriteres. Den helhetlige innsatsen for å 

skape gode levekår og oppvekstmiljø for ungdom skal styrkes. 

Bufdir koordinerer samarbeidet på direktoratsnivå om oppfølging av Opptrappingsplan mot 

vold og overgrep. I 2019 skal arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi mot vold og 

overgrep særlig prioriteres. 

Bufdir skal i samarbeid med andre relevante myndigheter bidra til å styrke innsatsen for å gi 

barn som vokser opp i lavinntektsfamilier gode oppvekstsvilkår og like utviklingsmuligheter.  

2.1.1 Familievern  

For å bidra til å forebygge vansker og konflikter i familien, er det viktig at familievern-

tjenesten samarbeider med relevante kommunale tjenester. Et offentlig utvalg nedsatt i 2018 

skal drøfte dagens organisering, finansiering, oppgaveløsning og lovmessige rammeverk for 

familieverntjenesten og utfordringer dette gir.  
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Oppdrag knyttet til familievern 

O 1. Bufdir skal ved behov bidra med kunnskap og statistikk til Familievernutvalgets arbeid. 

2.1.2 Høring av barn i mekling 

Antallet barn som høres i meklingssaker har økt de siste årene, men er fremdeles for lavt. Det 

er betydelige variasjoner mellom regionene og mellom familievernkontorene i hvor mange 

barn som benytter seg av tilbudet om egen samtale når foreldrene er i mekling. Høring av barn 

i mekling er et verktøy for å sikre barns rett til å bli hørt i saker som angår dem. 

Mål 1: Flere barn skal høres i forbindelse med mekling 

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

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

forbindelse med mekling 1 

2.1.3 Tilbud til foreldre med høyt konfliktnivå 

For mange foreldre går videre til retten uten å ha utnyttet tilbudet som meklingsordningen gir. 

Ved en bedre differensiering av meklingstilbudet kan flere saker løses på lavere nivå og flere 

foreldre vil inngå avtaler som følge av mekling eller annen hjelp til foreldresamarbeid.  

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

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 2. Andel avtaleinngåelser i saker der 

foreldrene vurderer å reise sak for retten 

R 2. 35 % avtaler i saker der foreldrene 

vurderer å reise sak for retten 

2.1.4 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. Mangfoldsperspektivet skal tillegges 

vekt i arbeidet. 

Mål 3: Flere foreldre skal få tilbud om foreldrestøtte 

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 3. Bruken av tiltak som gir hjelp og 

støtte til foreldre 

R 3. a) Økt bruk av foreldrestøttende tiltak i 

kommunene 

R 3. b)  Økt bruk av foreldrestøttende tiltak 

ved krisesentrene fra 2018-nivå 

                                                 
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. 
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Oppdrag knyttet til mål 3: 

O 2. Koordinere og følge opp regjeringens nasjonale strategi for foreldrestøtte Trygge 

foreldre – trygge barn (2018-2021). 

2.1.5 Adopsjon 

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

at relevante tjenester har god kunnskap om ny adopsjonslov og forskrift, og informasjon for 

den adopterte og adoptivfamiliene må være tilgjengelig. 

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 4. Saksbehandlingstid for utredning av 

adopsjonssøkere i utenlandssaker 

R 4. Saksbehandlingstiden skal reduseres fra 

2018-nivå 

S 5. Saksbehandlingstid for 

vedtaksenheten ved innenlandsadopsjon  

R 5. Saksbehandlingstiden skal reduseres fra 

2018-nivå 

 

Oppdrag knyttet til adopsjon:  

O 3. Utrede og planlegge et digitalt tilbud til adoptivfamilier etter adopsjon. Tilbudet skal 

også rette seg mot de mest brukte hjelpetjenestene.2  

2.1.6 Arbeid mot vold og seksuelle overgrep  

Vold og overgrep mot barn kan være vanskelig å oppdage. For å avdekke vold og overgrep er 

det 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 hvordan snakke med barn og unge om vold 

og overgrep.  

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

Styringsparametere  Resultatkrav for 2019 

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 

R 8. Veileder for familievernets arbeid med vold 

er gjort kjent og tatt i bruk ved alle 

familievernkontor 

                                                 
2 jf. Stortingets anmodningsvedtak nr. 744 av 31. mai 2016 og anmodningsvedtak nr. 790 av 7. juni 2017.  
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S 9. Kvalitet i krisesentertilbudet  

R 9. a) Flere krisesentertilbud skal være tilpasset 

særlig utsatte grupper enn i 2018 

R 9. b) Faglig veileder for innholdet i 

krisesentertilbudet er gjort kjent i alle kommuner 

 

Oppdrag knyttet til mål 4: Rapportering  

O 4. Igangsette arbeidet med å utrede en sertifiseringsordning for 

offentlige ansatte som er i kontakt med barn, jf. Opptrappingsplanen 

mot vold og overgrep 2017-2021 og jf. anmodningsvedtak nr. 607 

(2016-2017). 

 

O 5. Starte opp arbeidet med anbefalinger for kvalitet og innhold i 

tilbudet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep, herunder 

tilbudet til barn.   

1. mars: Tidsplan 

for arbeidet 

O 6. Utarbeide en kunnskapsoversikt om krisesentertilbudet. Det er 

behov både for en kunnskapsoppsummering og anbefalinger til 

videreutvikling av tilbudet. Departementet vil gi mer konkrete føringer 

for arbeidet. 

1. oktober 2019 

 

Andre oppdrag knyttet til arbeidet mot vold og seksuelle overgrep: Rapportering 

O 7. Sikre effektiv bruk av tilskuddsmidler gjennom å øke 

kompetansen for ansatte i det nasjonale bo- og støttetilbudet for unge 

over 18 år utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold.  

Medvirke til at det nasjonale bo- og støttetilbudet for unge over 18 år 

utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold utvides med tilbud i 

minst en ny kommune.  

Kvartalsvis 

rapportering til 

KD, med kopi til 

BLD. Frist for 

gjennomføring: 

utgangen av året 

O 8. Administrere mentorordning for personer utsatt for negativ sosial 

kontroll.  Bufdir skal drifte mentorhuben for frivillige organisasjoner 

og samarbeide med IMDi, som forvalter søkbare midler til ordningen.   

Kvartalsvis 

rapportering til 

KD, med kopi til 

BLD 

2.1.7 Deltakelse blant barn og unge i organisasjons- og samfunnsliv  

Hverdagen for ungdom er i endring. Regjeringen ønsker fortsatt høy oppmerksomhet på 

ungdom i sin politikk blant annet gjennom bruk av ungdomspanel. Bufdir må fortsette 

utviklingen som nasjonalt kompetansemiljø for ungdomsmedvirkning, ungdomsinformasjon 

og ungdomsarbeid.. 

  

Oppdrag knyttet til deltakelse blant barn og unge i organisasjons- og samfunnsliv: 

O 9. Utvikle ung.no som en attraktiv og brukervennlig plattform for kommunikasjon med 

ungdom. 

O 10. Arrangere en nasjonal ungdomskonferanse, og etablere en ordning for kåring av 

"årets ungdomskommune" (kriterier for oppnevning av jury og kåring av kommune).   
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O 11. Videreføre det tverrsektorielle samarbeidet «Digi-ung» med blant annet 

Helsedirektoratet og direktoratet for e-helse. Formålet er å utrede mulighetsrommet for å 

tilby ungdom (13-20 år) et helhetlig digitalt hjelpetilbud som går fra lavterskel informasjon 

til fullverdig digital veiledning og hjelp. 

O 12. Vurdere hvordan barnekonvensjonen best kan følges opp, herunder vurdere 

videreutvikling av Sjumilssteget.  

2.1.8 Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier 

De fleste barn i Norge vokser opp i trygge familier med gode økonomiske vilkår. Samtidig er 

det familier som har dårlige levekår, svak økonomi eller begge deler. Å delta i ferie- og 

fritidsaktiviteter er viktig for barn og unge og bidrar til å styrke familienes sosiale 

sikkerhetsnett.  

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

lav inntekt 

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

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  

S 11. Arbeidet 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 

R 11. b) Antall kommuner som søker og 

kvalifiserer til støtte fra Nasjonal 

tilskuddsordning for inkludering av barn i 

lavinntektsfamilier øker fra 2018 

 

Oppdrag knyttet til mål 5: Rapportering 

O 13. Etablere en pilotordning for dekking av individuelle deltaker-

avgifter gjennom Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i 

lavinntektsfamilier. Ordningen skal være to-årig.  Departementet ber om 

at direktoratet oversender en framdriftsplan for ordningen innen 18. 

januar 2019.  

Første 

tertialrapport 

O 14. Finne måter å telle antall lokale fritidserklæringer eller tilsvarende i 

kommuner/bydeler.   
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2.2 Barnevernet 

Arbeidet med å bedre kvaliteten i barnevernet er en prioritert oppgave for regjeringen. Tiltak 

for å forberede og gjennomføre barnevernsreformen er sentralt i dette arbeidet. Bufdir skal 

bidra til at kommunene blir godt rustet til å overta et større ansvar på barnevernsområdet 

gjennom tiltak som reduserer svikt i saksbehandlingen, styrker kompetansen i tjenestene og 

hever kvaliteten i kommunenes hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem. 

Forberedelsene av barnevernsreformen inneholder også tiltak for å videreutvikle det statlige 

tilbudet, blant annet spesialiserte utredninger av omsorgssituasjonen til sped- og småbarn.   

2.2.1 Kompetanseutvikling i barnevernet  

Det er svikt i hvordan noen barnevernstjenester saksbehandler og vurderer bekymrings-

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

manglende dokumentasjon av faglige vurderinger og barns medvirkning, hjelpetilbud som er 

for lite tilpasset behovene til barn og familier og brudd på de kravene som barnevernsloven 

stiller til saksbehandlingen.  

Kompetanseutvikling i barnevernet skal bidra til økt kvalitet i saksbehandlingen, blant annet 

gjennom etter- og videreutdanningstilbud samt etablering av et felles faglig rammeverk. Målet 

er mer kunnskapsbasert praksis og å redusere uønsket variasjon i utøvelsen av barneverns-

faglig praksis, både mellom tjenester og internt i den enkelte tjenesten.  

Mål 6: Økt kvalitet i saksbehandlingen i den kommunale barnevernstjenesten 

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 12. Deltakelse i opplæringsprogram og 

videreutdanningene for tilsatte i barnevernet 

R 12. a) Minst 400 deltakere i året i 

opplæringsprogrammet 

R 12. b) Minst 90 % utnyttelse av 

studiekapasiteten i de statlig finansierte 

videreutdanningene 

S 13. Virkning av støtte fra 

veiledningsteamene i kommuner med høy 

risiko for svikt i tjenestetilbudet  

R 13. Kommuner som mottar støtte fra 

veiledningsteam får redusert forekomst av 

forhold som indikerer svikt  

 

Oppdrag knyttet til mål 6: Rapportering: 

O 15. DigiBarnevern 

a) Forelegge departementet styringsdokumentet for prosjektet, 

samt vesentlige endringer i dokumentet i løpet av 

prosjektperioden, som grunnlag for departementets 

godkjenning av at statlig del av DigiBarnevern gjennomføres, 

herunder utvikling av 1) barnevernsfaglig kvalitetssystem, 2) 

digital bekymringsmelding, 3) digital meldingsutveksling og 

4) rapporteringsbank.  

 

b) Gjennomføre statlig del av DigiBarnevern innenfor rammene 

av styringsdokumentet, slik dette er forelagt og godkjent av 

Statusrapport 

vedlagt tertial- og 

årsrapport, jf. 

rapporteringskrav i 

vedlegg 1 og 2. 
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departementet etter pkt. a, eller starte gjennomføringsfasen i 

begrenset omfang innenfor rammene av andre forpliktende 

dokumenter.   

 

Andre oppdrag knyttet til kompetanseutvikling i barnevernet i 2019: 

O 16. Vurdere hvordan tilskuddsbrevet og resultatkrav for RKBU Nord, RKBU Vest, 

RKBU Midt, R-Bup Øst-Sør og NUBU kan videreutvikles slik at sentrenes virksomhet i 

større grad kan samordnes og dekke viktige behov på direktoratets ansvarsområder. 

2.2.2 Tiltak i barnevernet  

Hjelpetiltak 

Det er for stor variasjon i faglig praksis og bruk av ulike hjelpetiltak mellom kommunene. 

Mange kommuner mangler de hjelpetiltakene som barn og familier i barnevernet har behov 

for. Dette gir risiko for at barn får ulik hjelp med ulik kvalitet, alt etter hvor de bor. Forskning 

tyder på særlige utfordringer i oppfølgingen av barn og familier med minoritetsbakgrunn. Det 

er viktig at hjelpen og tiltakene som barnevernet tilbyr, er kvalitetssikret, tilpasset ulike 

grupper og at samhandlingen mellom ulike tjenester er til barnas beste, slik at barn og familier 

får koordinert støtte og hjelp.  

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

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 14. Effekt av FFT, MST og PMTO3 
R 14. Lavere problembelastning for barn 

etter fullført tilbud versus ved innskriving 

 

Oppdrag knyttet til mål 7: 

O 17. Utvikle faglig anbefaling for mer systematisk og kvalitetssikret bruk av 

brobyggere/linkarbeidere i barnevernets arbeid med saker som omhandler barn og familier 

med minoritetsbakgrunn, herunder vurdere hvilken rolle brobyggere bør ha i slike saker, jf. 

regjeringens integreringsstrategi. Anbefalingene skal bygge på evalueringer og erfaringer 

fra ulike brobyggerprosjekter.  

O 18. Utvikle et opplegg for oppsøkende informasjonsarbeid om barnevernet og 

barnevernets rolle rettet mot nyankomne asylsøkere, herunder plan for gjennomføring, 

jf. regjeringens integreringsstrategi.  

O 19. Evaluere endringene i reglene om å pålegge hjelpetiltak som trådte i kraft 1.april 

2016 jf. Prop. 72 L (2014-2015). Evalueringen skal starte opp i 2019 og avsluttes i 2020, 

jf. omtale under kap. 854, post 21.  

O 20. Pilotere en modell for utredning av omsorgssituasjonen for sped- og småbarn. 

                                                 
3 Funksjonell familieterapi, Multisystemisk terapi og Parent Management Training Oregon. 
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Tiltak utenfor hjemmet 

Det statlige barnevernet skal bistå kommunene med å finne tiltak som er til det beste for 

barnet. Det er en utfordring å finne gode og målrettede tiltak utenfor hjemmet som gir et 

tilpasset og stabilt tilbud av høy kvalitet. Dette medfører risiko for en ustabil omsorgs-

situasjon og belastninger for barnet. Videre er det en vedvarende utfordring å rekruttere 

mange nok fosterhjem som passer barnas behov. Det er også vanskelig å gi et tilpasset 

institusjonstilbud til barn med store og sammensatte utfordringer i grenselandet mellom 

barnevern, psykiatri og kriminalomsorg innenfor gitte budsjettrammer. Det er viktig å 

videreutvikle tiltakene til barn som ikke kan bo hjemme, slik at alle får et stabilt og faglig 

forsvarlig tilbud. 

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

barns behov 

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 15. Tilstrekkelig og differensiert 

fosterhjemstilbud  

R 15. Færre barn og unge venter på fosterhjem etter 

dato for ønsket oppstart enn på samme tidspunkt i 

2018 

Rapportering: Tertial- og årsrapport 

S 16. Virkning av 

behandlingsinstitusjoner  

R 16. Lavere problembelastning for barnet etter 

fullført tilbud versus ved innskriving  

S 17.  Kvalitet i institusjoner 

R 17. a) Alle barn i barnevernsinstitusjoner tilhører 

målgruppen for den institusjonen de er plassert i 

R 17. b) Alle barn sier at de føler seg trygge 

underveis i oppholdet 

R 17. c) Alle barn sier at de opplevde å bli hørt ved 

tiltaksvalg til institusjon 

S 18. Stabilitet i omsorgstilbudet 

for barn som får tilbud utenfor 

hjemmet 

R 18. Færre barn i fosterhjem og institusjon enn i 

2018 skal oppleve utilsiktede flyttinger   

 

Oppdrag knyttet til mål 8: 

O 21. Utrede hvorvidt det er behov for tilpasninger i fosterhjemstilbudet eller alternative 

botiltak til målgrupper det er vanskelig å rekruttere fosterhjem til.  

I vurderingen av mulige tiltak bør man se hen til tiltak/tilbud i andre land.  

O 22. Utrede en helhetlig modell for hvordan barnevernet bør jobbe og følge opp barn med 

minoritetsbakgrunn i fosterhjem, herunder urfolk og nasjonale minoriteter, samt foreslå 

plan for aktiviteter for at anbefalte arbeidsformer og tiltak blir implementert i det 

kommunale og statlige barnevernet, jf. regjeringens integreringsstrategi.    

O 23. Utvikle et opplæringstilbud om barnevernets arbeid med barn og familier med 

minoritetsbakgrunn, herunder urfolk og nasjonale minoriteter, spesielt rettet mot ansatte i 

statlig fosterhjemtjeneste og statlige/private institusjoner. Tilbudet skal komme på plass i 

løpet av 2019. Se også postomtale for kap. 854, post 21. 
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O 24. Kartlegge omfanget, bruken av og kostnadene ved enetiltak, og innholdet i tilbudet 

som gis, herunder tvangsbruk, samt vurdere for hvilke målgrupper enetiltak eventuelt er det 

beste tilbudet.  

O 25. Dokumentasjon ved utøvelse av bistandsplikten: 

a) Direktoratet skal sikre at Bufetat dokumenterer vurderingen og barnets medvirkning 

ved valg av tiltak og formidling av fosterhjem til det enkelte barnet 

b) Ved tilbud om akuttiltak, skal direktoratet sikre at Bufetat dokumenterer:  

 Tidsbruk 

 Om tilbudet barnet fikk samsvarer med det kommunen ba om 

O 26. Utarbeide forslag til plan for å styrke opplæring og implementering av familieråd i 

kommunalt barnevern. 

 

Andre oppdrag knyttet til tiltak i barnevernet i 2019: Rapportering 

O 27. Utvikle en standard for når etaten setter i gang særskilte 

undersøkelser av uønskede hendelser.  
 

O 28. Utvikling av og endringer i kapasitet og innhold i tilbudet på 

institusjonsområdet må ta hensyn til Stortingets vedtak om at andelen 

ideelle skal økes til om lag 40 prosent innen 2025. Dette inkluderer 

planlegging og iverksetting av eventuell konkurranse knyttet til at 

gjeldende rammeavtaler utløper i mars 2020.  

Andre 

tertialrapport 

 

Rapportering knyttet til institusjonsgjennomganger i fbm. saken om Vestlundveien 
Bufdir bes redegjøre for arbeidet med å rette opp avvik og mangler avdekket i rapportene fra 

institusjonsgjennomgangene i 2018, samt en redegjørelse for arbeidet med å styrke kvaliteten 

på omsorgs- og behandlingstilbudet i statlige og private institusjoner.  

Frist: 1. tertial 2019. 

2.2.3 Rettssikkerhet for barn, unge og familiene deres 

Resultat fra brukerundersøkelser og tilsyn viser at mange barn og unge melder om liten grad 

av medvirkning i kontakten med barnevernet. Tilsyn har blant annet avdekket at barn i for 

liten grad medvirker når det skal treffes vedtak om hjelpetiltak. Det er også mangler ved 

hvordan retten til medvirkning blir ivaretatt for barn og unge i tiltak utenfor hjemmet. Bedre 

og riktig ivaretakelse av medvirkningsretten vil heve kvaliteten på barnevernets avgjørelser og 

bidra til at barn får rett hjelp.  

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

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 19. Medvirkning for barn 

ved valg av og inntak til 

institusjoner 

R 19. a) Alle barn har fått tilbud om å gjennomføre 

avklaringsmøte ved inntak til institusjon 

R 19. b) Alle institusjoner gjennomfører regelmessig 

erfaringsinnhenting fra barna  
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S 20. Medvirkning for barn 

ved formidling av 

fosterhjem til kommunen 

R 20. Alle barn over 7 år har fått tilbud om å delta i 

avklaringsmøte i saker der Bufetat bistår kommunene med 

formidling av fosterhjem 

 

Oppdrag knyttet til mål 9: Rapportering: 

O 29. Utvikle faglig anbefaling om barn og unges medvirkning i tiltak, 

herunder vurderingskriterier for å vekte barnets synspunkter opp mot 

andre hensyn. 

 

O 30. Utrede barnevernets adgang til å ta opp samtaler i barnevernssaker 

for å styrke rettssikkerheten. Oppstart i 2019 og fullføres i 2020.  

Andre 

tertialrapport 

 

Andre resultatkrav og oppdrag knyttet til rettsikkerhet i 

barnevernet i 2019: 
Rapportering 

R 21. Alle avvik etter Fylkesmannens tilsyn i Bufetat skal 

lukkes iht. plan. 
 

O 31. Bidra med faglige innspill i arbeidet med høringsnotat og 

Prop. L om ny barnevernslov. Før ikrafttredelse av ny lov skal 

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

bli tillagt oppgaver i forbindelse med implementering av en ny 

barnevernslov.  

Ingen rapporteringskrav 

utover leveranser til 

frister som spesifiseres 

nærmere i egne 

bestillinger 

2.2.4 Organisering og samordning  

Barn i barnevernet får i snitt langt lavere karakterer i grunnskolen enn andre og fullfører i 

mindre grad videregående opplæring. Barn som får hjelp fra barnevernet er også 

overrepresenterte når det gjelder psykiske helseproblemer. God organisering og samordning 

av tilgrensende tjenester, spesielt helse- og barnevernstjenestene, skole og politi, er en 

forutsetning for at utsatte barn og unge får den hjelpen de trenger. Et godt og effektiv 

barnevern forutsetter også tydelig ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene og gode 

forberedelser for gjennomføring av barnevernsreformen. Bufdir har ikke konkrete mål knyttet 

til dette temaet, men skal oppnå følgende resultater og gjennomføre følgende oppdrag i 2019: 

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 22. Skolegang for 

barn med plasserings-

tiltak 

R 22. a) Alle barn som har rett og plikt til grunnskoleopplæring 

mens de er i plasseringstiltak (statlig/privat), skal benytte seg av et 

fulltids grunnskoletilbud eller gå på skole iht. individuell 

opplæringsplan (IOP) 

R 22. b) Økt andel barn i plasseringstiltak (statlig og privat) tar 

videregående opplæring  
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Oppdrag knyttet til organisering og samordning: Rapportering 

O 32. Identifisere utfordringer ved implementering av barnevernsreformen 

i kommunene og foreslå tiltak for å forberede og bistå kommunene.   
 

O 33. Opprette en veiledningsfunksjon for barnevern og andre relevante 

etater i menneskehandelssaker (i tråd med anmodningsvedtak nr. 932 fra 

14. juli 2017), jf. omtale av tildeling på kap. 858, post 01.  

Andre 

tertialrapport 

O 34. Tildele Oslo kommune midler til å utvikle og implementere tiltak for 

å styrke barnevernets arbeid med unge kriminelle i Oslo i samarbeid med 

politiet, samt på hensiktsmessig måte bistå Oslo kommune faglig i dette 

arbeidet.  

 

O 35. Videreføre pågående arbeid i skolesatsingen: 

- Spredning og implementering av Skolelos 

- Implementering av Se meg - digitale kurs i barnevernet 

- Ferdigstillelse og implementering av revidert digital skoleveileder 

- Oppdatering av statistikk 

 

 

2.3 Likestilling og ikke-diskriminering 

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

gjennomføre og samordne tiltak om likestilling og ikke-diskriminering, analysere samfunns-

utviklingen, samt innhente og formidle oppdatert kunnskap om likestilling og ikke-

diskriminering til relevante sektormyndigheter og forvaltningsnivåer. 

BLD skal i 2019, jf. Prop 1 S planlegge og iverksette en tverrsektoriell kunnskaps-

gjennomgang på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet. Målet er å gjøre opp 

kunnskapsstatus, avdekke kunnskapshull og identifisere utviklingsområder og mulige 

langsiktige grep.  

2.3.1 Kjønn og arbeidsmarked 

Gutter og jenter tar i stor grad kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg. Det gjelder 

særlig i fag- og yrkesopplæringen i videregående skole, hvor flere utdanningsprogram er 

dominert av ett kjønn. Et av hovedfunnene i evalueringen av Kunnskapsløftet var at den 

videregående opplæringen i Norge er preget av en kraftig segregering mellom jenter og gutter.  

For å motvirke dette er departementet opptatt av å fremskaffe mer og bedre kunnskap om hva 

som påvirker jenter og gutters utdanningsvalg, og mer kunnskap om på dette området er viktig 

for kunne å utforme og iverksette tiltak som kan bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked. 

Regjeringen har satt ned #UngIDag-utvalget. Utvalget skal blant annet ta for seg utfordringer 

knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg. Målet er at utvalget skal foreslå gode 

tiltak for å få unge til å bryte med tradisjonelle kjønnsrollemønstre ved valg av utdanning og 

yrke. NHOs prosjekt Jenter og teknologi, som Bufdir gir tilskudd til, har som mål å øke 

andelen kvinner som velger teknologiutdanninger i hele utdanningsløpet. Regjeringen vil 

gjøre denne innsatsen landsdekkende.  
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Mål 11: Et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked 

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 23. Kunnskap om utfordringer med 

kjønnsbaserte utdanningsvalg 

 

R 23. Økt kunnskap om utfordringer hos relevante 

fagmiljøer og sektormyndigheter knyttet til 

kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg 

S 24. Kunnskap om hva som påvirker 

gutter og jenters utdanningsvalg 
- 

 

Oppdrag knyttet til mål 11: 

O 36. Videreutvikle "Jenter og teknologi" til en landsdekkende ordning. 

O 37. Gjennomføre en kunnskapskartlegging om kvinner med innvandrerbakgrunn og 

sysselsetting. Tiltaket er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Barne- og 

likestillingsdepartementet.  

2.3.2 Personer med funksjonsnedsettelser i utdanning og arbeidsliv  

Barn med nedsatt funksjonsevne deltar mindre i skoleaktiviteter og ordinær undervisning enn 

andre barn. Manglende inkludering påvirker deltakelse og sosialisering både i og utenfor 

skoletid. Det er en betraktelig lavere andel som tar høyere utdanning enn ellers i 

befolkningen. Sysselsettingsnivået blant personer med nedsatt funksjonsevne er betydelig 

lavere enn i befolkningen for øvrig.  

Regjeringens strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser lagt frem i 

desember 2018 beskriver mål, rammer og prioriteringer for hvordan staten skal jobbe med 

likestilling av personer med funksjonsnedsettelser for 2020 – 2030. I 2019 arbeides det videre 

med en plan som skal følge opp strategien. 

Mål 12: Bygge ned barrierer for personer med nedsatt funksjonsevne i utdanning og 

arbeidsliv 

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 25. Tilgangen til arbeidsliv for 

personer med nedsatt funksjonsevne 

R 25. Bidra til økt tilgang til arbeidslivet for 

personer med nedsatt funksjonsevne og vurdere 

effekten av tiltakene  

S 26. Andel personer gjennomført 

grunnskole, videregående og høyere 

utdanning 

R 26. Bidra til økt tilgang til utdanning for personer 

med nedsatt funksjonsevne 
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Oppdrag knyttet til mål 12: 

O 38. Igangsette prosjekt som skal øke kunnskapen om CRPD i kommunene med 

utgangspunkt i utarbeidet prosjektplan.  

O 39. Utvikle indikatorer på kommunenivå om sysselsetting av personer med nedsatt 

funksjonsevne som kan knyttes til implementering og rapportering på FN konvensjonen 

(CRPD). 

O 40. Bistå BLD i forberedelsene og gjennomføringen av Norges høring med CRPD-

komiteen i mars 2019 og besøk av spesialrapportøren i 2019.  

2.3.3 Diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk 

Det behov for god kunnskap om og forståelse for betydningen av mangfold når det gjelder 

seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, både i arbeidslivet, i skolen og i 

profesjonsutdanninger.  

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, 

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017- 2020 Trygghet, mangfold, åpenhet danner grunnlaget 

for LHBTIQ -politikken.  

Mål 13: Ivareta LHBTIQ-personers rettigheter, bidra til åpenhet, aktivt motarbeide 

diskriminering   

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 27. Kunnskap om LHBTIQ-personers 

utfordringer 

R 27. Økt kunnskap i fagmiljøer, 

sektormyndigheter og befolkningen om  

LHBTIQ-personers utfordringer 

 

Oppdrag knyttet til mål 13: 

O 41. Gjennomføre IDAHOT 2019 i Oslo. 

O 42. Fremme LHBTIQ -agenda internasjonalt ifm IDAHOT 2019 i Oslo. 

O 43. Utarbeide en midtveisevaluering av Regjeringens handlingsplan mot diskriminering 

på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017- 2020. 

2.3.4 Universell utforming 

Regjeringen vil arbeide videre for et universelt utformet samfunn, og prioritere skoler og 

undervisningsbygg. BLD har samordningsansvaret, mens sektordepartementene har ansvaret 

på sine sektorer. Det skal utvikles strategier for universell utforming på områder hvor 

utfordringene er størst. BLD koordinerer dette arbeidet.  

Bufdir skal bistå Kommunal- og moderniseringsdepartementet med oppgaver innen regional- 

og kommunal planlegging i tråd med samarbeidsavtale som ble inngått mellom Barne- og 

likestillingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 12.10.2017.  
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Mål 14: Fremme universell utforming på de områdene hvor utfordringen er størst   

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 28. Kunnskap om universell 

utforming 

R 28. a) Økt kunnskap i fagmiljøer, tjenesteleverandører 

og sektormyndigheter om universell utforming.  

R 28. b) Bedre tilgjengelig informasjon om tekniske og 

økonomiske muligheter til å gjøre positive endringer i 

eksisterende bygg 

S 29. Strategi for universell 

utforming fra 2020   

R 29.  Grunnlagskunnskap, analyser og tiltak for videre 

arbeid med universell utforming nasjonalt 

 

Oppdrag knyttet til mål 14: 

O 44 Utvikle og gjennomføre målrettede prosjekter i skolesektoren om universell 

utforming.   

2.3.5 Diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn 

Regjeringen vil bekjempe rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. 

Direktoratet er departementets fagorgan på dette området. Regjeringen har startet arbeidet 

med å utarbeide og iverksette en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs 

diskriminering. Regjeringen vil blant annet iverksette tiltak for å motarbeide diskriminering i 

arbeidslivet, boligmarkedet og på utesteder. BLD koordinerer arbeidet med handlingsplanen. 

Bufdir skal bidra i arbeidet med kunnskap om rasisme og diskriminering.  

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 30. Kunnskap om utfordringene med 

rasisme og diskriminering på grunn av 

etnisitet og religion 

R 30. Økt kunnskap i fagmiljøer, 

sektormyndigheter og i befolkningen om rasisme 

og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 

 

Oppdrag knyttet til diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn: 

O 45. Bidra aktivt til utvikling av handlingsplanen mot rasisme og etnisk og religiøs 

diskriminering.  

O 46. Fremskaffe et oppdatert kunnskapsgrunnlag til bruk i arbeidet med å bekjempe 

diskriminering og rasisme på grunn av etnisitet, religion og livssyn og gjøre denne kjent for 

befolkningen. 

O 47. Gjennomføre en konferanse om rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og 

religion i løpet av 2019. 

O 48. Tilrettelegge for dialogen med sivilt samfunn under utviklingen av handlingsplan. 
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2.3.6 Hatefulle ytringer 

Regjeringen vil legge til rette for god offentlig meningsutveksling. Hatefulle ytringer er til 

hinder for dette. Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer (2016-2020) skal bidra til å 

forebygge og bekjempe hatefulle ytringer. Målsettingen med strategien er å legge til rette for 

en god offentlig meningsutveksling, og bidra til å forebygge og bekjempe hatefulle ytringer.  

BLD koordinerer oppfølgingen av strategien på vegne av åtte departementer. Bufdir bidrar 

aktivt i oppfølgingen av strategien.  

Styringsparametere Resultatkrav for 2019 

S 31. Kunnskap om utfordringene med 

hatefulle ytringer 
- 

S 32. Andel som deltar i den offentlige 

debatten  

R 32. Bidra til å skape arenaer for dialog, 

toleranse og bevissthet om hatefulle ytringer 

 

Oppdrag knyttet til hatefulle ytringer: 

O 49. Identifisere og gjennomføre nye tiltak i arbeidet mot hatefulle ytringer og vurdere 

effekten av disse. Tiltakene vil forankres i strategien mot hatefulle ytringer. 

O 50. Det skal legges til rette for et årlig forskerforum som kan bidra til god kvalitet på 

forskning på hatefulle ytringer. Forskerforumet skal være en arena for erfaringsutveksling, 

innspill til kunnskapsutvikling og metodestandarder. 

 

3. Budsjettildeling og fullmakter 

3.1 Bevilgningsvedtak og tildeling 

I henhold til Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 2019 stilles følgende bevilgning til 

disposisjon for Bufdir i 2019, jf. §7 i Reglement for økonomistyring i staten.  

Tildelingene Bufdir disponerer over er delt i to hovedområder. Først gis en oversikt over de 

driftsmidlene Bufdir tildeles, deretter gis det en oversikt over midler direktoratet disponerer til 

tilskudd og prosjekter. Tildelinger på følgende kapitler og poster er omfattet av 

nettoføringsordningen for merverdiavgift: 840.21, 841.22, 846.21, 854.21, 854.45, 871.21 og 

872.21. 

3.1.1 Utgifter 

Kap. 842 Familievern               (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2019 

01 Driftsutgifter 363 022 

21 Spesielle driftsutgifter 31 068 

70 Tilskudd til kirkens familievern mv.  213 461 

Sum kap. 842  607 551 
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Kap. 847 EUs ungdomsprogram             (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2019 

01 Driftsutgifter 8 431 

Sum kap. 847  8 431 

 

Kapittel 855 Statlig forvaltning av barnevernet                  ( i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2019 

01 Driftsutgifter 3 841 242 

21 Spesielle driftsutgifter 24 121 

22 Kjøp av private barneverntjenester 2 623 089 

60 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak 426 801 

Sum kap. 855  6 915 253 

 

Kapittel 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere  (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2019 

01 Driftsutgifter 141 429 

Sum kap. 856  141 429 

 

Kapittel 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet           (i 1000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2019 

01 Driftsutgifter 280 076  

21 Spesielle driftsutgifter 15 556 

Sum kap. 858  295 632 

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

21 og 22 redusert med 0,5 pst. i forhold til saldert budsjett 2018. Regjeringen forutsetter at 

alle statlige virksomheter gjennomfører årlige tiltak for å øke produktiviteten. 

3.1.2 Inntekter 

Kap. 3842 Familievern              (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2019 

01 Diverse inntekter 736 

Sum kap. 3842  736 

Kap. 3847 EUs ungdomsprogram             (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2019 

01 Tilskudd fra Europakommisjonen 2 364 

Sum kap. 3847  2 364 

 

Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet            (i 1000 kroner) 

Post  Betegnelse  Budsjett 2019 

01 Diverse inntekter 16 021 

02 Barnetrygd  3 959 

60 Kommunale egenandeler 1 437 256 

Sum kap. 3855  1 457 236 
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Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet            (i 1000 kroner) 

Post  Betegnelse  Budsjett 2019 

01 Diverse inntekter 484 

Sum kap. 3858  484 

 

3.1.3 Fullmakt til overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf. 

Bevilgningsreglementet § 11 

Barne- og likestillingsdepartementet delegerer følgende merinntektsfullmakter til Bufdir:  

Tildelingen kan overskrides 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 

 

3.1.4 Prosjekt- og tilskuddsmidler 

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

                   (i 1 000 kroner) 

Kap./post Prosjekt- og tilskuddsmidler Budsjett 2019 

291/21 Spesielle driftsutgifter 400 

291/62 Kommunale innvandrertiltak 16 000 

291/73 Tilskudd 1 200 

800/21 Spesielle driftsutgifter 300 

840/21 Spesielle driftsutgifter 22 700 

840/61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre 98 607 

840/70 Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv. 24 315 

840/73 Tilskudd til senter for voldsutsatte barn 31 090 

841/21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse 11 263 

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

841/70 Tilskudd til samlivstiltak 10 505 

843/70 Adopsjonsstønad 12 525 

846/21 Spesielle driftsutgifter 8 500 

846/60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 41 560 

846/61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 311 985 

846/62 Utvikling i kommunene 133 229 

846/70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 153 545 

846/71 Utvikling og opplysningsarbeid mv. 19 730 

846/79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid 8 080 

854/21 Spesielle driftsutgifter 49 300 

854/61 Utvikling i kommunene 28 671 

854/62 Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning 20 252 
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854/71 Utvikling og opplysningsarbeid mv. 35 288 

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

871/21 Spesielle driftsutgifter 9 150 

871/70 Likestilling mellom kjønn mv. 12 750 

871/72 Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 11 914 

871/73 Likestillingssentrene 15 340 

872/21 Spesielle driftsutgifter 14 300 

872/70 Funksjonshemmedes organisasjoner 224 358 

872/71 Universell utforming og økt tilgjengelighet 9 500 

872/72 Funksjonshemmedes sine levekår og livskvalitet 17 397 

 

3.1.5 Postomtale  

Midlene skal nyttes i tråd med Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 14 S (2018-2019) og Innst. 15 S 

(2018-2019), samt de presiseringene som gis i dette brevet. For poster der det ikke er 

endringer sammenlignet med 2018 eller der det ikke er nødvendig å presisere tildelingen 

utover omtalen i Prop. 1 S, omtales ikke posten nærmere i det følgende, men det vises til 

Prop. 1 S for Barne- og likestillingsdepartementet.  

 

Utgifter: 

Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 

Post 21 Spesielle driftsutgifter  

Bufdir tildeles 0,4 mill. kroner til oppfølging av tiltak 14 i handlingsplanen Retten til å 

bestemme over eget liv.   

Post 62 Kommunale innvandrertiltak  

Bufdir tildeles 16 mill. kroner til det nasjonale bo- og støttetilbudet for personer over 18 år 

som er utsatt for tvangsekteskap.  

Post 73 Tilskudd  

Bufdir tildeles 1,2 mill. kroner til mentorordning for personer som er utsatt for negativ sosial 

kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap, hvor av 0,7 mill. kroner skal gå til Oslo Røde 

Kors til drift av en mentorfamilieordning for unge som blir utsatt for negativ sosial kontroll, 

æresrelatert vold og tvangsekteskap og 0,5 mill. kroner av midlene skal gå til Oslo krisesenter 

for drift av mentornettverket "Sammen". 

Kap. 800 Barne- og likestillingsdepartementet 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Det er avsatt 0,3 mill. kroner til abonnement på HelseCERT, jf. omtale under pkt. 5.3. og kap. 

858, post 01. 

Kap. 840 Tiltak mot vold og overgrep 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 

Midlene på posten benyttes til ulike tiltak i arbeidet med vold og overgrep, blant annet til 

oppfølging av tiltak i opptrappingsplanen mot vold og overgrep:   

Det tildeles 3,7 mill. kroner til oppfølging av tiltak i nasjonal strategi for foreldrestøtte, 

herunder A) Videreføring av arbeidet med veiledningsopplegg rettet mot foreldre og foresatte 
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som er bekymret for barna sine med tanke på radikalisering og voldelig ekstremisme og 

arbeidet med bruk av ICDP på krisesenter og B) Videreutvikling av Foreldrehverdag.no slik 

at nettressursen blant annet er bedre tilpasset foreldre med innvandrerbakgrunn og ulike 

foreldregrupper.  

Det tildeles 11,6 mill. kroner til videreutvikling og implementering av kunnskaps- og 

øvingsportalen SNAKKE og følgeevaluering av denne, til videreutvikling og implementering 

av nettressursen Jeg Vet og annet forebyggende informasjonsarbeid. Bufdir tildeles 0,4 mill. 

kroner til omfangsundersøkelsen om vold og seksuelle overgrep i regi av NKVTS.  

Det tildeles 6 mill. kroner til ulike tiltak i arbeidet mot vold og overgrep; A) Tiltak i 

opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021, B) Kunnskapsutvikling og 

videreutvikling av kommunenes krisesentertilbud og tilbudet som gis i støttesentrene mot 

incest og seksuelle overgrep. C) Videreføring av arbeidet med utviklingsprosjekter for å 

styrke tilbudet til utsatte grupper i krisesentertilbudet D) Deler av beløpet kan benyttes til å 

dekke utgifter til personalressurser i forbindelse med prosjekter og tiltak på voldsfeltet.      

Bufdir tildeles 0,5 mill. kroner til evaluering av bruken av tverrfaglige konsultasjonsteam. 

Videre tildeles Bufdir 0,5 mill. kroner til å igangsette en utredning av en sertifiseringsordning 

for ansatte i offentlig sektor. 

Post 70 Tilskudd til voldsforbyggende tiltak mv, kan nyttes under kap. 840, post 21 og kap. 

858, post 01  

Bufdir tildeles 1,3 mill. kroner til kompetansehevende tiltak i regi av RVTS-ene for ansatte i 

krisesentertilbudet og ansatte i sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Det tildeles videre 

18,015 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. Det er hjemmel 

for å benytte midler til å dekke utgifter til personalressurser i forbindelse med administrasjon 

av tilskuddsordninger på posten, jf. stikkordet "kan nyttes under kap 858, post 01." 

Bufdir skal forvalte BLDs andel av basisbevilgningen til Nasjonalt kunnskapssenter om vold 

og traumatisk stress (NKVTS), samt ivareta dialog med Helsedirektoratet. Dette utgjør 5 mill. 

kroner av tildelt beløp på posten. 

Kap. 841 Samlivsbrudd og konfliktløsning  

Post 22 Opplæring, forskning, utvikling mv.  

Bufdir tildeles midler til opplæring av nye meklere og til kompetanseheving av 

meklerkorpset. Midlene skal også brukes til å følge opp meklingsordningen, herunder å 

gjennomføre og styrke kompetansehevende tiltak for meklere i høykonfliktsaker og 

kompetansen deres i å samtale med barn.  

Kap. 842 Familievern  

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70  

Tildelingen dekker lønn til ansatte og utgifter til varer og tjenester i det offentlige 

familievernet. Tildelingen omfatter tilskudd til offentlige familievernkontorers oppgaver 
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knyttet til samlivstiltaket Hva med oss? (kap. 858, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 

post 01) og dekker administrative utgifter knyttet til tiltaket ved regionskontorene i Bufetat. 

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 ble bevilgningen til familievernets 

offentlige kontorer økt med 20 mill. kroner, jf. Innst. 14 S (2018-2019)  

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Midlene på posten går til utgifter til forskning, evaluering, utviklingsarbeid og 

kompetanseheving i familievernet. Midlene skal også benyttes til å utvikle samarbeidet 

mellom familieverntjenesten og stiftelsen Alternativ til vold videre. 

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

Tildelingen skal finansiere drift av kirkelige eide familievernkontorene. Tildelingen omfatter 

også tilskudd til oppgaver de kirkelige eide familievernkontorene utfører i forbindelse med 

samlivstiltak. Posten blir også benyttet til å gi tilskudd til Stiftelsen Kirkens Familievern. Ved 

Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 ble tilskuddet til kirkens familieverntjeneste 

økt med 5 mill. kroner, jf. Innst. 14 S (2018-2019). 

Kap 846 Familie- og oppveksttiltak   

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 

Posten dekker utgifter til forebyggende tiltak og FoU-tiltak.  

Det er satt av 2,6 mill. kroner til drift av programmet Familie for første gang (Nurse Family 

Partnership-programmet), jf. også tildeling av midler under post 71.  

Bufdirs ansvar for utbetaling av norsk medlemskontingent til European Youth Information 

and Counselling Agency (ERYICA) videreføres. Også ansvaret for å behandle søknader fra 

det norske medlemmet i ERYICA om tilskudd til deltakelse på statuttfestede møter 

videreføres. Det tildeles 200 000 kroner til dette. Midlene kan også benyttes til andre 

informasjonstiltak på det internasjonale barne- og ungdomsområdet. 

Bufdir skal forvalte BLDs andel av tildeling til fylkesmannen i Troms knyttet til utvikling av 

Sjumilstegsmetoden. Dette utgjør 750 000 kroner. 

Bufdir tildeles 0,5 mill. kroner til styrking av ung.no.  

Post 60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres 

Bufdir har ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større 

bysamfunn. Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 ble tilskuddsordningen økt 

med 5 mill. kroner, jf. Innst. 14 S (2018-2019).. 

Post 61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71  

Bufdir har ansvaret for å forvalte Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i 

lavinntektsfamilier, 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 Turistforening (DNT).  

Øremerkede tilskudd til Ferie for alle i regi av Røde Kors økes med 3 mill. kroner fra 2018-

nivået. Tilskuddet til ferietiltak i regi av DNT utgjør 2 mill. kroner. Ved Stortingets 

behandling av statsbudsjettet for 2019 ble rammen for tilskuddsordningen økt med ytterligere 

20 mill. kroner, jf. Innst. 14 S (2018-2019). Innenfor denne rammen legger departementet til 
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grunn at tiltakene Barnas stasjon og FRI styrkes i forhold til tildeling for 2018 og at tiltaket 

Ferie for alle styrkes i forhold til regjeringens budsjettforslag for 2019. Tiltakene må likevel 

vurderes på bakgrunn av søknad.  

 

I arbeidet med Fritidserklæringen har det vært etterspørsel etter en enkel metode for frivillige 

organisasjoner og idretten å få dekket kostnader til individuelle utgifter for barn som ikke har 

mulighet til å betale. 10 mill. kroner skal derfor settes av til å etablere en pilotordning som 

skal vare i to år for å få mer erfaring med hvordan en ordning for å dekke slike utgifter kan 

administreres lokalt.  

Post 62 Utvikling i kommunene 

Regelverket for tilskuddsordningen Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av 

utsette barn er samordnet med regelverket for tilskuddsordningen Bedre tverrfaglig innsats 

under HOD. Det er satt av 28,079 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til systematisk 

identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Videre er det satt av 52,6 mill. kroner til 

tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Det er satt av 52,3 

mill. kroner til tilskuddsordningen Foreldrestøttende tiltak i kommunene. Det er også satt av 

250 000 kroner i prispenger til Årets ungdomskommune. Prisen deles ut annethvert år.  

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. Det er i 2019 satt av 12,345 mill. kroner til driftstilskudd etter søknad. Tilskudd 

til drift fastsettes skjønnsmessig ut fra den økonomiske rammen og ut fra hensynet til at disse 

organisasjonene i størst mulig grad skal kunne opprettholde eksisterende aktivitetsnivå. Bufdir 

forvalter også nasjonal grunnstøtte, etableringstilskudd og uttrappingstilskudd. Midlene skal 

fordeles av Fordelingsutvalget i samsvar med gjeldende regelverk for ordningene.  

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 ble nasjonal grunnstøtte til barne- og 

ungdomsorganisasjoner økt med 5 mill. kroner, jf. Innst. 14 S (2018-2019). Det er i 2019 satt 

av 141,2 mill. kroner til dette formålet. 

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 sammen 2,13 mill. kroner.  

Det tildeles 15 mill. kroner til programmet Familie for første gang (Nurse Family Partnership-

programmet).  

Bufdir tildeles 2,6 mill. kroner til følgende: 

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

og Adopsjonsforum. 

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

InorAdopt, Verdens Barn og Adopsjonsforum  

 driftsstøtte til den internasjonale ressursorganisasjonen for adopsjon, International Social 

Service (ISS). 

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. 

Det er i 2019 satt av ca. 3,62 mill. kroner til dette formålet. Tildelingen skal også dekke 
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finansiering ungdomsdelegat fra LNU til Commission on the Status of Women (CSW) ved ev. 

utnevnelse av LNU til den offisielle delegasjonen.  

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

tråd med gjeldende regelverk. Det er i 2019 satt av ca. 4,25 mill. kroner til dette formålet.  

Bufdir har også ansvar for å tildele tilskudd på inntil 210 000 kroner på bakgrunn av søknad, 

til Technical Assistance Program i regi av Haagkonferansen for internasjonal privatrett 

(ICATAP) som bidrag til internasjonalt arbeid på adopsjonsfeltet. 

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 

10 mill. kroner gjelder kompetansestrategien i det kommunale barnevernet. Midlene skal 

nyttes til drift av veiledningsteam, gjennomføring av dialogmøter med kommunene, og til 

direktoratets arbeid med å planlegge, administrere og koordinere tiltakene i 

kompetansestrategien. Det tildeles også 9,5 mill. kroner som skal fordeles videre til 

fylkesmannsembetene, inkludert konsekvensjustering med helårseffekt i 2019. Midlene skal 

finansiere fylkesmannens arbeid med å etablere og følge opp kommunale læringsnettverk og 

koordinere kompetansetiltak opp mot kommunene.   

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

rapporteringsløsninger til innhenting og publisering av kommunenes halvårsrapportering.  

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

implementering av hjelpetiltaket Skolelos, implementering av Se meg - digitale kurs i 

barnevernet, ferdigstillelse og implementering av ny digital skoleveileder, og oppdatering av 

statistikk.  

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

og helsetjenestene for å gi barn i barnevernet bedre tilgang på nødvendige og forsvarlige 

helsetjenester. Midlene går til videreføring av oppdrag gitt i tidligere tildelingsbrev, som blant 

annet inkluderer: 

- Implementering av modeller/strukturer som sikrer barn i barnevernet tidlig utredning 

for psykiske helseplager og tilgang på nødvendig helsehjelp  

- Oppstart og gjennomføring av pilot for digitale verktøy for psykisk helsehjelp til barn i 

barneverninstitusjon, med plan om implementering høsten 2020.  

2 mill. kroner til utrednings-  og utviklingsarbeid som omhandler barnevernets oppfølging av 

barn og familier med minoritetsbakgrunn (oppdrag 17, 18, og 22). Dette innebærer å utvikle 

faglige anbefalinger om bruken av brobyggere/linkarbeidere, oppsøkende informasjonsarbeid 

rettet mot nyankomne flyktninger og asylsøkere, og en modell for barnevernets arbeid med 

barn med minoritetsbakgrunn i fosterhjem. Det tildeles videre 3 mill. kroner til arbeidet med å 

utvikle og tilby opplæring i arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn for ansatte i 

statlig barnevern (oppdrag 23). 

4,2 mill. kroner for å følge opp arbeidet med nasjonal plan for hjelpetiltak. Midlene skal gå til 

utvikling av det faglige innholdet i en grunnmodell for hjelpetiltaksarbeidet i 

barnevernstjenestene. Grunnmodellen skal inneholde en anbefalt struktur og faglige verktøy 

for ulike faser i hjelpetiltaksarbeidet, samt moduler for foreldreveiledning.   

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 barnevernområdet, bistå kommunene med å følge opp nasjonale mål og 

tiltak, og gi informasjon om nytt lovverk, retningslinjer og veiledere. 
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2,2 mill. kroner gjelder oppfølgingen av Meld. St. (2015-2017) Trygghet og omsorg – 

fosterhjem til barns beste.  

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

kraft 1. april 2016 jf. Prop. 72 L (2014-2015). BLD legger opp til tilsvarende tildeling i 2020. 

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

styrke rettssikkerheten. BLD legger opp til tilsvarende tildeling i 2020. 

0,5 mill. kroner til utredningen om beskyttelse av ufødt liv, som fullføres i 2019. 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 

Tildelingen skal gå til utviklingskostnader i gjennomføringsfasen av det kommunal-statlige 

prosjektet DigiBarnevern. Prosjektet skal utvikle digitale løsninger med sikte på å styrke 

kvaliteten og effektiviteten i saksbehandlingen i det kommunale barnevernet, herunder 

barnevernsfaglig kvalitetssystem, portal for bekymringsmeldinger, digital meldingsutveksling 

og rapporteringsbank. Midlene skal brukes til kjøp av tjenester fra eksterne konsulenter til 

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

Post 61 Utvikling i kommunene 

9,75 mill. kroner skal benyttes som stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter i kommunale 

læringsnettverk. Midlene skal forvaltes av fylkesmannsembetene.  

Inntil 190 000 kroner til Landskonferansen for politi og barnevernsvakter 2019. På bakgrunn 

av tidligere praksis, regnes det med at arrangørene av konferansen også vil søke om midler fra 

Justis- og beredskapsdepartementet.  

1,2 mill. kroner til den statlige delen av forsøksprosjektet "Tverretatlig akuttjeneste for barn 

og unge" i Kristiansand kommune.  

8 mill. kroner skal tildeles Oslo kommune for å styrke barnevernets arbeid med unge 

kriminelle. Departementet legger til grunn at ytterligere 2 mill. kroner kan tildeles til samme 

formål etter RNB 2019.   

Resten av tildelingen på posten skal gå til Alarmtelefonen for barn. 

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

I 2019 blir de prioriterte videreutdanningene: barnevernfaglig veiledning, kultursensitiv 

kompetanse i barnevernet (ny), juss i barnevernfaglig arbeid, vurdering av barnets beste, og 

relasjonsarbeid i samarbeid med barn og familier. Arbeidsgivere for ansatte i kommunalt 

barnevern kan søke tilskudd, og er prioritert målgruppe for tilskuddsordningen. For de av 

videreutdanningene som institusjonsansatte kan søke opptak til, kan også arbeidsgivere for 

ansatte i statlige og private barnevernsinstitusjoner søke tilskudd. Tilskudd skal bidra til å 

dekke vikarutgifter, reisekostnader, litteraturkjøp og lignende utdanningsrelevante utgifter. 

Mer detaljerte regler for tildeling vil framgå av rundskrivet for 2019 med retningslinjer for 

ordningen.  

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

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

og samhandlingsprosjekt i barne- og ungdomsvernet blir videreført med tildelinger på hhv. 

om lag 15 mill. kroner og 20 mill. kroner. Inntil 0,5 mill. kroner kan omdisponeres mellom 

ordningene dersom Bufdir ved vurdering av innkomne prosjektsøknader finner dette 

formålstjenlig. Innen ordningene er 4,5 mill. kroner satt av til Forandringsfabrikken, 3,9 mill. 

kroner til Landsforeningen for barnevernsbarn gjennom en økning av driftstilskuddet og 5,4 
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mill. kroner satt av til det andre året av SOS-barnebyers 4-årige søskenprosjekt. 

Brobyggerprogrammet utviklet av Norsk Fosterhjemsforening skal også gis tilskudd, jf. Innst. 

14 S (2018–2019). 

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

Om lag 51 mill. kroner av bevilgningen på posten dekker 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 de to 

departementene. 

22,6 mill. kroner av midlene på posten skal nyttes til opplæringstilbud for ansatte i 

barnevernet. 

Det skal settes av midler til drift av følgende videreutdanninger: 

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

hovedansvaret for.   

- Videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning, som RKBU Nord har 

koordineringsansvaret for.  

- Videreutdanningene som var nye i 2018: Juss i barnevernfaglig arbeid med 

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. 

- Ny videreutdanning på 30 studiepoeng som starter høsten 2019 om arbeid med barn og 

familier som har minoritetsbakgrunn: kultursensitiv kompetanse i barnevernet.  Denne 

vil erstatte videreutdanningen "Barnevern i et minoritetsperspektiv".  

3 mill. kroner av tildelingen skal nyttes til mentorordningen Positive rollemodeller.  

 

Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet 

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

Vinteren 2018/2019 er det planlagt åpning av to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for 

barn som har behov for psykisk helsehjelp samtidig som de får langvarig og/eller spesialisert 

omsorg utenfor hjemmet. Institusjonene blir etablert i samarbeid med Helse- og 

omsorgsdepartementet. Når de to institusjonene er i helårsdrift fra 2019, vil det det gi en ny 

fordeling av utgiftene mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og 

likestillingsdepartementet. Bevilgningen på posten er derfor redusert med 9 mill. kroner, mot 

en tilsvarende økning over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. 

15 mill. kroner av tildelingen på posten er knyttet til rekruttering av fosterhjem. Midlene skal 

bidra til å sikre rekruttering av tilstrekkelig antall fosterhjem, gjennom prioritering av 

virksomme tiltak og samarbeid med regionene. 

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

28,3 mill. kroner av tildelingen på posten skal inngå i kjøp av 19 garanterte plasser i ideelle 

senter for foreldre og barn i etatens innkjøpsområde. 
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Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere 

Post 01 Driftsutgifter 

Hoveddelen av midlene på posten dekker utgifter til drift av statlige omsorgssentre og kjøp av 

plasser i private omsorgssentre. Posten dekker også ulike forvaltningsoppgaver knyttet til 

omsorgssentrene. Det legges til grunn drift av 50 plasser i de statlige omsorgssentrene i 2019.  

Kap. 858 Barne-, ungdoms- familiedirektoratet 

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855, post 01 

Bevilgningen på posten er økt med 4,75 mill. kroner for å finansiere nye oppgaver i 

direktoratet i forbindelse med samarbeidsprosjektet DigiBarnevern, herunder utvikling, 

innføring og forvaltning av digitale fellesløsninger for kommunalt barnevern. 

Bevilgningen på posten er økt med 6,2 mill. kroner. Midlene skal benyttes til stillinger i 

Bufdir i forbindelse med arbeidet med Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017–

2021).  

Bevilgningen er økt med 0,3 mill. kroner til drift av mentorordningen for unge utsatt for 

negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap i Bufdir, jf. omtale under kap. 

291, post 73 og oppdrag 8.  

Bevilgningen er økt med 5,1 mill. kroner som skal benyttes til den planlagte funksjonen som 

skal arbeide med oppfølging og veiledning av barnevern og andre relevante etater i saker som 

omhandler mindreårige ofre for menneskehandel. Bufdir har ansvar for å etablere en slik 

funksjon.   

Det vises til omtale under punkt 5.3 om et kontaktpunkt i egen sektor for å håndtere tilsiktede 

IKT-hendelser. Tjenester levert av HelseCERT leveres som et årsabonnement, med en årlig 

utgift på 1,5 mill. kroner. Dette abonnementet skal finansieres med 1 mill. kroner fra 

direktoratets driftsbudsjett. De resterende utgiftene vil bli finansiert gjennom en 

belastningsfullmakt på 0,2 mill. kroner fra Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og 

0,3 mill. kroner fra kap. 800, post 21, jf. omtale over. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Bevilgningen er økt med 1 mill. kroner til evaluering og følgeforskning av tilskuddsordningen 

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Bevilgningsøkningen er midlertidig, i 

perioden 2019 til 2021. 

 

Kap. 871 Likestilling og ikke-diskriminering  

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

1,1 mill. kroner gjelder rammeavtalen om koordinering av likestillingsrelatert statistikk med 

SSB. 0,55 mill. kroner av tildelingen skal gå til innsats mot hatefulle ytringer. 4 mill. kroner 

skal gå til oppfølgning av handlingsplan, levekårsundersøkelse på LHBTI-feltet og IDAHOT. 

Det er avsatt 2,5. mill. kroner på posten for å følge opp TryggEst. Se også omtale i Prop. 1 S 

(2018-2019). 

Post 70 Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21 

Det er avsatt 6,150 mill. kroner til tilskuddsordningen Familie- og likestillingspolitiske 

organisasjoner (rundskriv 03/2017). Bufdir skal ha ansvar for å forvalte 0,6 mill. kroner til 

navngitte tilskudd (gender.no/Kilden, Norsk Kvinners Sanitetsforening). Det er avsatt 2,5. 
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mill. kroner på posten for å følge opp TryggEst. Videre skal Bufdir tildele 3,5 mill. kroner i 

tilskudd til NHO-prosjektet Jenter og teknologi. Se også omtale i Prop. 1 S (2018-2019).  

Post 72 Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn 

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

(2018-2019) og rundskriv 14/2019. 

Post 73 Likestillingssentre 

Bevilgningen går til å utbetale delfinansiering/grunnbevilgning av virksomheten ved 

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

Ved Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 2019 ble tilskuddet til likestillingssentrene 

økt med 2 mill. kroner, jf. Innst. 14 S (2018-2019). 

Kap. 872 Nedsatt funksjonsevne 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71  

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 BLD sitt arbeid på 

fagområdet knyttet til levekår for utviklingshemmede. I tillegg er det avsatt midler til 

evaluering av tilskuddsordningen Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne og oppfølgning av evalueringen av tilskuddsordningen 

Funksjonshemmede sine organisasjoner.  

5 mill. kroner er knyttet til UnIKT, herunder tilskudd til FoU-prosjekter, utgifter knyttet til 

drift av Brukerforum og eventuelle anskaffelser. Tilskuddsmidlene er knyttet til 

tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og 

informasjon om universell utforming, jf. omtale under kap 872, post 71, samt gjensidig 

stikkordsfullmakt mellom postene.  

Post 70 Funksjonshemmedes organisasjoner  

Bevilgningen går til tilskuddsordningene Funksjonshemmede sine organisasjoner (rundskriv 

04/2019) og Fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Se også omtale i Prop 1 S 

(2018-2019). 

Ved Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 2019 ble rammen for tilskuddsordningen 

Fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne økt med 5 mill. kroner, jf. Innst. 14 S 

(2018-2019). 

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

9,5 mill. kroner skal gå til tilskuddordning for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, 

kompetanseheving og informasjon om universell utforming. De tildelte midlene omfatter 

ovennevnte tilskuddsordning, hvorav noe av midlene er knyttet til UnIKT, jf. også omtale 

under kap 872, post 21. 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  

Bevilgningen går tilskuddsordning for å bedre levekårene og livskvaliteten for personer med 

nedsatt funksjonsevne, jf. omtale i Prop 1 S (2018-2019) og rundskriv 07/2019. 
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Ved Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 2019 ble rammen for tilskuddsordningen økt 

med 5,2 mill. kroner, hvorav 4,2 mill. kroner er øremerket prosjektet HELT MED i regi av 

SOR, jf. Innst. 14 S (2018-2019). 

Postomtale inntekter: 

Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet 

Post 60 Kommunale egenandeler 

Kommunenes egenandeler er prisjusterte fra inntil 70 320 kroner per barn per måned til inntil 

72 290 kroner per barn per måned for opphold i institusjon og senter for foreldre og barn. For 

andre tiltak er egenandelen prisjustert fra inntil 33 110 kroner per barn per måned til inntil 34 

040 kroner per barn per måned. Kommunene i forsøket med økt kommunalt ansvar for 

barnevernet vil betale særskilt fastsatte priser for statlige tiltak. 

 

Aktivitetsutviklingen de siste årene samt en vridning fra bruk av institusjon til mer bruk av 

fosterhjem har ført til lavere inntekter fra kommunale egenandeler. I revidert nasjonalbudsjett 

for 2018 ble derfor inntektene redusert med 74 mill. kroner. Departementet legger til grunn at 

vridningen i tiltakssammensetning som vi har sett de siste årene, vil vedvare, og viderefører 

inntektsreduksjonen fra revidert nasjonalbudsjett for 2018. Justert for prisjustering er derfor 

kap. 3855, post 60 redusert med 76 mill. kroner. 

 

3.2 Fullmakter 

A. 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 Finansdepartementets rundskriv R-

110/2017 punkt 2.2.  

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

R-110/2017 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 vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden. 

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

Hensynet til den framtidige handlefriheten skal veie tungt ved vurderingen. 

B. Budsjettfullmakter som er delegert Finansdepartementet og som Bufdir må søke 

Barne- og likestillingsdepartementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt 

tilfelle 

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

§ 5.3 og R-110 pkt. 2.5. 

- Overskridelse mot innsparing i løpet av de fem følgende budsjettår, 

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

C. Oppheving av tidligere føringer 

I tillegg til tildelingsbrev nr. 3 fra 2014 ga departementet Bufdir en føring om å bli forelagt 

kontraktutkast og Bufdirs vurdering av denne, ved kontrakter med antatt årlig utgift på over 1 

mill. kroner, som var knyttet til kjøp og leie av bygningsmasser, ombygging/utvidelse av 

eksisterende bygningsmasse, eller tilleggsavtale til eksisterende leiekontrakt.  

Denne føringen oppheves. 

Departementet viser i midlertid til følgende to føringer på inngåelse av leieavtaler, som 

fortsatt gjelder: 

- Budsjettfullmakt punkt to under kapittel 3.2 A 

- KMDs Instruks om håndtering av bygge- og leieavtaler i statlig sivil sektor. 

Instruksen medfører at i alle fremtidige leieforpliktelser der prisen summert på antall 

år er på 100 mill. kroner eller mer skal KMD involveres.  

4. Forskning 

Bufdir har en viktig rolle i å bidra til at BLD ivaretar sektoransvaret for forskning. I 

dokumentet "Prinsipper for samhandling mellom BLD og Bufdir om FoU" av desember 2018, 

framgår prinsipper som skal sikre en målrettet og planmessig samhandling når det gjelder 

forskning og utvikling. Prinsippene skal videre bidra til god utnyttelse av FoU-midlene. 

Prinsippene innebærer bl.a. nye rammer og rutiner for hhv. styringsdialog og faglig 

samhandling om FoU mellom departementet og direktoratet. 

Oppdrag knyttet til forskning: 

O 52. Gi en overordnet beskrivelse av direktoratets forskningsarbeid, inkludert en vurdering 

av hvordan direktoratets innsats bidrar til å nå departementets mål for forskningsarbeidet. 

5. Administrative forhold 

5.1 Regjeringens fellesføringer 

Regjeringens inkluderingsdugnad 

Bufdir skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle 

rutiner og tiltak i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden.  

Bufdir skal i årsrapportens kap. 4 redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært 

innrettet for å nå 5-prosentmålet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden. Samme sted 

skal virksomheten vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva som har vært 

vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten eventuelt ikke har 

lykkes med å nå målene for dugnaden, jf. rundskriv H-3/18. Det vises også til supplerende 

tildelingsbrev av 3. september 2018 om dette arbeidet. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tekst-som-skal-inn-i-supplerende-tildelingsbrev-for-2018---inkluderingsdugnaden-og-5-malet/id2605115/
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Bufdir skal også rapportere i årsrapporten om andelen av nyansatte (gjelder kun faste 

stillinger) som har nedsatt funksjonsevne eller "hull" i CV-en. For å sikre personvernet til de 

nyansatte, skal det ikke rapporteres inn før Bufdir har gjennomført minst fem nyansettelser.  

Motvirke arbeidslivskriminalitet 

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å 

motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet 

med å fremme et seriøst arbeidsliv. Bufdir skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av 

inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Bufdir skal i 

årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan 

virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet, jf. rundskriv H-8/17. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i samarbeid med berørte departement sende 

ut et rundskriv med utdypende forklaring på hvordan fellesføringene skal forstås og hvordan 

virksomhetenes resultater skal gjengis i årsrapportene. 

5.2 Samfunnssikkerhet og beredskap 

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

oppdateres minimum annet hvert år. Bufdir skal også ha oppdaterte krise- og beredskapsplan 

og gjennomføre årlige kriseøvelser.  

Oppdrag og rapporteringskrav knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap: 

O 53. Gjennomføre minst én beredskapsøvelse i 2019. Scenario for øvelsene skal ta 

utgangspunkt i Bufdirs oversikt over risiko og sårbarhet. Øvelsene kan gjennomføres i 

samarbeid med andre virksomheter. Evalueringsrapport fra øvelsene og status for 

gjennomføring av oppfølgingstiltak skal oversendes departementet når den er ferdigstilt. 

Rapporteringskrav: BLD ber Bufdir i årsrapporten for 2019 opplyse om når ROS og krise- 

og beredskapsplanverk sist ble oppdatert. Dersom disse ble oppdatert i 2019 ber vi om at de 

legges ved årsrapporten.  

5.3 Informasjonssikkerhet 

Arbeidet med informasjonssikkerhet må ses i sammenheng med arbeidet med samfunns-

sikkerhet og beredskap og personvern i direktoratet.  

Digitalisering innebærer forenkling og effektivisering, men øker også risikoen for å bli 

rammet av sikkerhetstruende hendelser. Bufdir skal derfor påse at direktoratet har etablert og 

forankret gode rutiner for bruk av mobile, elektroniske enheter og arbeidsplattformer når disse 

brukes utenfor kontoret og på reise. 

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet fra 2012 og tilhørende handlingsplan, pålegger 

alle departementer å sørge for IKT-hendelseshåndtering i egen sektor. Bufdir skal derfor 

innlede et samarbeid med HelseCERT, som har en tilsvarende funksjon innen helse- og 

omsorgssektoren. HelseCERT er administrativt lagt til Norsk Helsenett (NHN) og er en del av 

NHNs ansvarsområde. Kontrakten med HelseCERT inngås og underskrives av direktoratet 

med fullmakt fra departementet. Direktoratet får dermed også fullmakt til å håndtere tilsiktede 

IKT-hendelser i departementets sektor. Se også omtale under kap. 800, post 21 og 858, post 

01. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-til-fellesforing-i-tildelingsbrevene-for-2018/id2582294/
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5.4 Digitalisering 

Det vises til de til enhver tid gjeldende sentrale føringer med pålegg og anbefalinger om 

digitalisering i offentlig sektor. Bufdir skal bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

for å kunne tilby gode løsninger for brukerne, utvikle effektive tjenester og god samhandling 

mellom ulike tjenesteleverandører og oppnå høyere kvalitet i tjenestene.  

Bufdir har viktige oppgaver innen DigiBarnevern i 2019 og påfølgende år, jf. O 15. under mål 

6, samt postomtalen under kap. 854, post 45 og kap. 858, post 01. Departementet har behov 

for følge opp statlig del av prosjektet tett, og det legges derfor opp til særskilt rapportering på 

DigiBarnevern i tertial- og årsrapport samt egne særmøter i etterkant av disse 

rapporteringstidspunktene. Det vises til punktet "Særmøter" under 6.1 Styringskalender, 

rapporteringskrav under overskriften "Digitalisering" i vedlegg 1, samt vedlegg 2. 

Det vises også til andre oppdrag knyttet til digitalisering: O 3. om adopsjon, og O 9. og O 11. 

om utviklingen av ung.no og videreføringen av det tverrsektorielle samarbeidet «Digi-ung».  

Oppdrag knyttet til digitalisering: 

O 54. Kartlegge og redegjøre for:  

 Hvordan virksomheten samarbeider med andre virksomheter om gjenbruk og 

viderebruk av informasjon, i tråd med god informasjonsforvaltning.  

 Virksomhetens bruk av nasjonale felleskomponenter.  

Frist: første tertialrapport. 

5.5 Økonomistyring  

Innenfor gitte økonomiske rammer plikter Bufetat å tilby statlige barnevernstjenester som 

dekker barnas behov. Dette krever riktig dimensjonering av tilbudet og god økonomistyring. 

BLD forventer at Bufdir holder departementet orientert om budsjettsituasjonen, og at 

økonomistyringen i direktoratet fungerer slik at det settes inn nødvendige tiltak dersom det 

oppdages avvik eller risiko for avvik fra tildelt ramme. Det vises til rapporteringskravene 

under overskriften "Regnskapsrapportering" i vedlegg 1. 

 

Oppdrag knyttet til økonomistyring: 

O 55. Evaluere og revidere framskrivningsmodellen for statlig barnevern, med sikte på at 

modellen skal bli mer treffsikker. Oppdraget skal gjennomføres i tett samarbeid med 

departementet. 

O 56. Utrede kostnadsdriverne i institusjonsbarnevernet og anbefale tiltak for bedre 

økonomistyring, i nært samarbeid med departementet.  

5.6 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 eventuelle 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 Riksrevisjonen og etaten. 
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6. Styringskalender, rapportering og budsjettinnspill 

6.1 Styringskalender 

Rapporteringsfrister 

Rapportering  Frist til BLD  

Årsrapport og regnskap for 2018 14.03.2019 

Tertialrapport 1. tertial 2019 03.06.2019 

Tertialrapport 2. tertial 2019  01.10.2019 

Årsrapport og regnskap for 2019  14.03.2020  

 

Etatsstyringsmøter 

Møte Dato Hovedtema 

1. etatsstyringsmøte 
30.04.19, 

kl. 13:30 – 15:30 

Årsrapporten for 2018, status/planlegging for 

2019 inkludert risiko og risikoreduserende tiltak 

2. etatsstyringsmøte 
05.11.19, 

kl. 13:30 – 15:30 

Rapport for 2. tertial (status 2019) og 

planlegging for 2020 inkludert risiko og 

risikoreduserende tiltak. 

Økonomioppfølgingsmøter 

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

gjennomføres økonomioppfølgingsmøter hver måned i 2019. Økonomistyring i statlig 

barnevern vil være tema på møtene og tidspunkt for møtene vil avtales nærmere mellom 

barnevernavdelingen i departementet og Bufdir. Det skal leveres egne økonomirapporter for 

månedene januar, mars, juli og oktober, jf. rapporteringskrav under overskriften 

"Regnskapsrapportering" i vedlegg 1. 

Særmøter 

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

for 2018 og tertialrapportene for 2019 leveres. Særmøtene, og referatene fra disse møtene, kan 

inneholde styringssignaler. Tidspunkt for møtene avtales nærmere mellom 

barnevernavdelingen i departementet og Bufdir. 

6.2 Årsrapport og tertialrapporter 

Årsrapporten til departementet skal være resultat av en helhetlig vurdering av direktoratets 

ansvarsområde, herunder:   

- Måloppnåelse/resultater 

- Risikovurdering og særlige utfordringer 

- Vurdering av effekten av egne innsatser og prioriteringer 

 

Tertialrapportene er hovedsakelig avviksrapporter. Direktoratet skal redegjøre for avvik, 

risiko for avvik og direktoratets håndtering av dette.  
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Frister for budsjettinnspill 

Budsjettinnspill Frist 

RNB 2019* 22.02.2019 

Fullstendig tekstinnspill til Prop. 1 S (2019-2020) 

- resultatrapport 

- strategier og tiltak 
12.04.2019 

Rammefordeling 2020 (oppdaterte satsingsforslag og andre 

rammeendringer) 
24.04.2019 

Rammefordeling 2020 (kap. 856, post 01 og kap. 3856, post 04)* 02.05.2019 

Rammefordeling 2020 (aktivitetsutvikling – kap. 855 og 3855) 24.05.2019, kl. 12:00 

Nysaldering 2019* 23.09.2019 

Konsekvensjustering for 2021*  04.11.2019 

Satsingsforslag for 2021* 17.10.2019 

* 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. BLD kommer tilbake med endelige 

frister når fristene fra Finansdepartementet foreligger. 

Nærmere om tekstinnspillet til Prop. 1 S 

Hovedmottaker av budsjettproposisjonen er Stortinget, men allmennheten er også en viktig 

målgruppe for Prop. 1 S. Vurderingene i tekstinnspillet skal derfor være utformet slik at 

innholdet kan forstås av en ekstern målgruppe uten nær kjennskap til fagområdene. Endringer 

i strukturen for Prop.1s medfører at resultatrapport og strategier omtales samlet for hvert 

tema, jf. Prop. 1 S (2018-2019). Resultatrapporteringen skal i hovedsak beskrive og vurdere 

oppnådde resultater og effekter. Strategiene skal primært handle om målsettinger for 2020. 

Beskrivelser av virkemidlene skal begrenses til de viktigste tiltakene for å oppnå målet.  

6.3 Rapporteringsskjema 

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

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

Det er vedlagt en oversikt over rapporteringskrav, inkludert styringsparametere og oppdrag, 

jf. vedlegg 1.  

7. Oversikt over vedlegg 

Vedlegg 1 – Rapporteringsskjema 

Vedlegg 2 – DigiBarnevern – rutiner for rapportering fra Bufdir til BLD og terskler for avvik  


