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I. INNLEDNING 

I tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementets (BLDs) styringssignaler til Barne-, ungdoms- og 

familieetatens (Bufetats) virksomhet i 2012. Tildelingsbrevet er basert på Prop. 1 S 

(2011-2012) for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.  

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) mottar fullmakten på vegne av 

Bufetat. Direktoratet skal samordne virksomheten i regionene for å sikre likeverdig 

tjenesteyting i hele landet. Direktoratet har ansvaret for den faglige og administrative 

ledelsen av etaten, og kan dermed instruere og delegere ansvar og oppgaver til 

regionene i Bufetat. 

 

BLD legger til grunn at målene beskrevet i budsjettproposisjonen er retningsgivende 

for Bufetats arbeid. Det er vedlagt et rapporteringsskjema som det skal rapporteres på 

til departementet. Etatsstyringsmøtene i 2012 vil ta for seg både måloppnåelse og 

rapporteringskrav.  

 

Det vil også bli avholdt fagmøter mellom BLD og Bufdir der formålet er å utveksle 

informasjon og drøfte felles problemstillinger. Fagmøter er ikke styringsmøter. 

Styringssignaler vil bli gitt i styringsdialogen. 

 

Direktoratets roller  

Bufdir er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Bufdir skal i 

2012 styrke sin rolle som fagorgan og videreføre sin iverksettende rolle. Bufdir skal 

være et fagorgan på følgende områder; barnevern, adopsjon, familievern, likestilling og 

ikke – diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.  I rollen som fagorgan 

ligger det at direktoratet skal inneha nødvendig kompetanse på nevnte fagområder og 

være en leverandør av gode faglige innspill til departementet. Bufdir skal også ha 

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

innhentes ved behov.  

 

Bufdir tilbyr barneverntjenester på vegne av staten. Barneverntjenester som etter loven 

ikke er lagt til et statlig organ, er de kommunale barneverntjenestenes ansvar. Bufdir 

skal som fagdirektorat vurdere virkningene for kommunene ved eventuelle endringer i 

utformingen av det statlige tilbudet, slik at de samlede konsekvensene kan vurderes. 
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Endringer som har større konsekvenser for kommuner, skal forankres i departementet 

før iverksetting. 

 

Innenfor området likestilling og ikke- diskriminering fikk Bufdir i 2010 / 2011 

vesentlige nye oppgaver knyttet til tverrsektorielle tiltak for personer med nedsatt 

funksjonsevne og lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-personer). I 2012 vil 

direktoratet få ytterligere nye oppgaver på likestillings og ikke- diskrimineringsfeltet, 

denne gang knyttet til kjønn som diskrimineringsgrunnlag. Departementet forventer en 

gradvis kompetanseoppbygging i direktoratet på dette feltet.  

 

Direktoratet og regionene i Bufetat har videre en rekke faste forvaltningsoppgaver. I 

forvaltning ligger det bl.a. å behandle saker etter gjeldende lover, for eksempel etter 

adopsjonsloven, barneloven og ekteskapsloven, forskrifter m.m. og administrasjon av 

tilskuddsordninger. Forvaltningen av tilskuddsordningene skal følge 

økonomiregelverket. Bufdir skal også behandle søknader om rettferdsvederlag 

innenfor BLDs ansvarsområde. Dette er oppgaver direktoratet og regionene i Bufetat 

utfører på vegne av departementet.  

 

Bufdir skal styre Bufetats regioner og sikre at vedtatt politikk iverksettes på etatens 

ansvarsområder, herunder sikre rettssikkerhet, likebehandling og saksbehandling av 

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

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

styringsdialogen med RVTSene sammen med Helsedirektoratet. Direktoratet 

utarbeider oppdragsbrev til Adferdssenteret. Direktoratet har ansvar for at 

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

Barentsregionen (CYAR) i regi av Bufetat region Nord videreføres.   

 

Ressursplanlegging og ”paratkompetanse” 

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

virksomheten videreføres. Det forutsettes at endringer og informasjon som er viktig for 

politikkutforming, regelverksutforming eller måloppnåelse på feltet tas opp med BLD i 

den løpende styringsdialogen. Direktoratet må på eget initiativ varsle departementet 

der man ser en utvikling på et forvaltningsområde departementet bør være kjent med. 

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

forbindelse med politikk- og regelverksutforming på direktoratets ansvarsområder. 

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

utarbeidelse av lovproposisjonene om barnevernet og adopsjon.  

 

Direktoratet har ansvar for å nå fastlagte mål gitt i tildelingsbrevet og prioritere 

innsatsen i tråd med styringssignalene fra departementet. Avvik må tas opp med 

departementet. Videre må direktoratet gjøre avveininger mellom bruk av ressurser på 

faste og nye oppgaver, løpende virksomhet, egeninitierte prosjekter og avsetning for 

oppgaver som oppstår i løpet av året. Det er Bufdirs ansvar å sørge for tilstrekkelig og 

tverrfaglig kompetanse.  
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Direktoratet må ha systemer slik at det raskt er mulig å fremskaffe etterspurt kunnskap 

og nødvendige vurderinger. Eksempler på slik informasjon kan være tallmateriale, 

tilstandsrapportering på fagfelt, grunnlagsmateriale, og annen informasjon 

departementet har behov for som sekretariat for politisk ledelse.  

 

 

II. LANGSIKTIGE MÅL OG PRIORITERINGER I 2012 

 

Bufdir tilbyr velferdstjenester på vegne av staten og skal derfor arbeide for at midlene 

som tildeles benyttes ut fra formålet med tjenesten. Direktoratet kan delegere oppgaver 

og ansvar til regionene i Bufetat. Departementets mål for hovedområdene angis under. 

Direktoratet skal innenfor gjeldende rammer og virkemidler bidra til at målene nås. 

 Barne- og ungdomsvern: Barn og unge som omfattes av barnevernloven skal 

gis omsorg og vern slik at de mestrer sine liv og utvikler sine evner.  

 Familievern: Familievernet skal være et naturlig sted å henvende seg om man 

opplever samlivsproblemer og foreldremeklingen skal oppfattes som 

meningsfull. Tilbudene skal ha lavterskelkarakter og ha god faglig kvalitet. 

 Likestilling og ikke-diskriminering: Offentlige og private virksomheter og 

relevante brukergrupper skal oppleve Bufdir som en kompetent rådgiver innen 

likestillings- og ikke-diskrimineringsfeltet. 

 Adopsjon: Barns interesser ved innenlands- og utenlandsadopsjon skal ivaretas 

og det skal være enhetlig praksis i behandlingen av adopsjonssakene.   

 Vold og overgrep i nære relasjoner: Personer som er utsatt for vold og 

overgrep i nære relasjoner skal ha et godt hjelpetilbud. Samarbeidet mellom 

ulike tiltak og tjenester skal være godt.  

 

 

Brukerne skal stå i fokus for Bufetats virksomhet. Barn, unge, voksne og familier som 

benytter Bufetats tjenester skal få den støtten og hjelpen de trenger. God tilgjengelighet 

og et geografisk likeverdig tjenestetilbud skal være et grunnleggende prinsipp for 

virksomheten.  Videre må etaten sikre likeverdige tjenester til en befolkning preget av 

mangfold når det gjelder kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion, seksuell orientering 

mv. Kunnskap om likestilling og ikke- diskriminering skal integreres i utføringen av 

Bufetats ulike tjenester og i pådriverrollen overfor kommuner og andre. 

For å oppnå dette må Bufetat ha tjenester som er: 

- virksomme 

- trygge/sikre 

- involverer brukerne 

- samordnet 

- kostnadseffektive 

- tilgjengelige 

- rettferdig fordelt 
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Etaten skal ha en åpen og god forvaltning, som sikrer rettssikkerhet, legitimitet og 

ivaretar mangfold. Bufdir er ansvarlig for at etaten drives effektivt med hensyn til 

styring og organisering. Etaten skal utnytte de tildelte ressursene slik at etaten samlet 

får mest mulig ut av midlene stilt til rådighet. Etaten skal gi barn, unge, voksne og 

familier kostnadseffektive tiltak med høy kvalitet uansett bosted. Evnen til å tilpasse seg 

brukernes behov krever at virksomheten har god omstillingsevne. Når det gjelder 

barnevernet, forutsettes det at Bufdir arbeider langsiktig og strategisk for å utvikle en 

balansert, mangfoldig og brukertilpasset tiltaksstruktur. Oppfølgingen av evalueringen 

av barnevernet vil på lengre sikt kunne medføre endringer i oppgaver og organisering. 

 

Etatens evne til å utvikle et fremtidsrettet tilbud påvirkes av de føringer som gis av 

departementet, men også av etatens egne arbeidsformer og holdninger. På generelt 

grunnlag er kompetanseheving i organisasjonen et viktig element for evnen til å 

omstille seg. Like viktig er de kravene som settes fra ledelsen og hvilke arbeidsformer 

som velges.  

 

De siste årene har familievernets tjenester i økende grad blitt etterspurt, parallelt har 

det i familievernkontorene foregått en aktivitetsvekst. Familievernets tjenester er viktig 

da tidlig hjelp for par med samlivsproblemer kan minske pågangen i helsetjenestene, 

barnevernet, rettssystemet og NAV. Det har avgjørende betydning at foreldre med høyt 

konfliktnivå får hjelp til å samarbeide om barna, både før og etter samlivsbrudd. Etter 

samlivsbrudd bør foreldrene kommer frem til en avtale om barna på et tidlig tidspunkt. 

I denne forbindelse er det frivillige meklingstilbudet viktig.   

 

Bufdir må arbeide strategisk og langsiktig for å styrke sin nye rolle som rådgivende 

instans rettet mot offentlig sektor og private virksomheter innen likestillings- og ikke- 

diskrimineringsfeltet. Feltet forutsetter samarbeid med en rekke myndigheter og 

organisasjoner, herunder et samarbeid med LDO og sentrale brukerorganisasjoner 

knyttet til utvikling og forbedring av tiltak og likeverdige tjenester for alle.   

 

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

kommunene og andre relevante instanser en forutsetning. Det er viktig at etaten 

kontinuerlig etterstreber å ha et godt tilgjengelig fagtilbud og et tilstrekkelig spekter av 

tilgjengelige tjenester som er tilpasset brukernes og samarbeidspartneres behov. 

Videre skal Bufetat samordne seg på tvers av egne administrative grenser på områder 

hvor etaten er pådriver overfor kommunene. Samarbeid og koordinering mot NAV, 

IMDi og andre relevante direktorater skal vektlegges.  

 

Etaten har spesielle utfordringer med å tilpasse kapasiteten og innholdet i statlige 

barneverninstitusjoner og omsorgssentre til behovet. Tiltakene skal omstilles og 

tilpasses barnas behov. Tiltak som over tid ikke er etterspurt, må avvikles.  
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Bufdir skal søke å utnytte kapasiteten i eget tiltaksapparat før de kjøper private 

barnevernplasser. Ved kjøp av tjenester skal ideelle aktører prioriteres.  

 

Innen barnevernet skal direktoratet arbeide videre med å realisere effekter innenfor 

fokusområdene inntak og tiltaksvalg, oppholdstid på institusjon og utgifter pr. statlig 

institusjonsplass. Direktoratet skal gjennomføre kvalitetsutviklingsprogrammet slik at 

faglige og økonomiske gevinster av omstillingen realiseres. 

 

Med dette som utgangspunkt gir departementet følgende prioriterte oppgaver 

for Bufetat i 2012:  

 

 Bufetat skal ha høy kvalitet i tjenestetilbudet og utvikle og implementere 

kunnskapsbaserte og differensierte barnevernverntiltak av god kvalitet 

 Familievernet skal prioritere arbeid med familier med barn og hvor konfliktnivået 

er høyt  

 Bufetat skal utvikle og styrke samarbeidet med sektorvise myndigheter knyttet til 

likestilling og ikke-diskriminering, samt bygge opp kompetanse om kjønn og 

lhbt-området 

 Bufetat skal styrke samarbeid og felles forståelse med kommunene for å gi gode 

tilbud til barn, unge og familier 

 Bufetat skal prioritere budsjettbalanse og god omstillingsevne i tiltaksapparatet og 

i egen administrasjon. 

 

III. MÅL, STYRINGSPARAMETERE, RESULTATKRAV OG OPPDRAG 

 

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

de overordnede målene for Bufetats arbeidsområder og med de prioriterte oppgavene 

for 2012. Hovedmålene er utarbeidet med utgangspunkt i hoved- og delmålene i Prop. 1 

S (2011-2012).  

 

 

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

behandling på kunnskapsbaserte1 og differensierte barneverntiltak av 

god kvalitet tilpasset det enkelte barns behov 

 

Bufetat skal videreutvikle kvaliteten i egne tiltak og tjenester. Ved å initiere forskning 

og spre kunnskap skal etaten bidra til å heve kvaliteten i barnevernet generelt. Bufetat 

skal videreføre arbeidet med å kunnskapsbasere tilbudet gitt i barnevernet. Et godt 

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

mener vi at barnevernet skal basere fagutøvelsen på best mulig tilgjengelig vitenskapelig kunnskap sammen 

med utøverens erfaringer, kritiske og etiske vurderinger, brukernes preferanser og med kontekstuelle hensyn.” 
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barnevern må ta utgangspunkt i gjeldende regelverk og tiltak som er av god kvalitet. 

Direktoratet skal sørge for at etaten har oversikt over egen praksis, korrigerer 

identifiserte feil og iverksetter tiltak for kvalitetsutvikling. Direktoratet skal sørge for at 

etaten har et tilbud tilpasset behovet for statlige barneverntjenester.  

 

Institusjonstilbudet skal være differensiert slik at det er godt samsvar mellom 

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

skal det tas hensyn til barnets kulturelle bakgrunn. Alle institusjoner skal ha 

kompetanse til å avdekke og redusere rusbruk.  

 

Av barnevernfaglige grunner er ofte andre tiltak enn plassering utenfor hjemmet å 

foretrekke for barn og unge. Hjelpetiltak i hjemmet som forebygger eller erstatter 

institusjonsplassering skal brukes der forutsetningene for dette er tilstede. Det skal 

gjøres individuelle vurderinger, men de yngste gruppene bør prioriteres for 

fosterhjemsplassering.  

 

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

nettverk vurderes. Det er viktig å øke tilgangen på fosterfamilier slik at det finnes et 

reelt alternativ til omsorgsplasseringer i institusjon. Det er nødvendig å rekruttere flere 

fosterfamilier også fra miljøer som er underrepresenterte i dag, herunder fra 

minoritetsmiljøer, lesbiske og homofile mv. Det er også viktig å redusere ventetida på 

fosterhjemsplasser. Direktoratet skal sikre at etaten bidrar til at barn og unge får et 

skole-/opplæringstilbud i tråd med loven, og å styrke skoleprestasjonene til barn som 

er plassert i statlige tiltak. Fosterhjemmene skal følges opp med tilbud om generell 

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

grunnopplæringen som gis.  

 

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

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

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

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

omsorgstilbud av god kvalitet i kommunen de bosettes i. Kapasiteten i 

omsorgssentrene skal tilpasses behovet.  Direktoratet skal gjennomføre de 

omstillingene og tilpasningene i kapasiteten som er nødvendig som følge av redusert 

behov for plasser i omsorgssentre. 

 

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

tilbud av riktig kvalitet. 

 

 

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

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

kvalitet og kompetanse som de tjenester Bufetat utfører selv. Departementet vil i 

samråd med direktoratet se nærmere på tiltak for å bedre ideell sektors rammevilkår, 
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samt på hvordan det økte handlingsrommet som følger av KOFAs avgjørelse i sak 

2010/364 i best mulig grad skal utnyttes ved inngåelse av nye kontrakter.  

 

 

Delmål 1.1  Økt bruk av forskningsbaserte barneverntiltak i statlig regi 

 

Styringsparametre: 

 Kapasitetsutnyttelse i MST, PMTO, MultifunC 

o Resultatkrav: Økt kapasitetsutnyttelse av MST, PMTO, MultifunC  

o Rapportering: årsrapport 

 

 Antall oppholdsdager og antall barn under 12 år i institusjon  

o Resultatkrav: Redusert antall barn under 12 år i institusjon  

o Rapportering: årsrapport 

 

Oppdrag: 

 Med bakgrunn i atferdsvanskelige barn og unges behov for behandling skal 

Bufdir vurdere kapasitetsbehovet for hjemmebaserte tjenester i regi av statlig 

barnevern, herunder MST og PMTO.  

 Ut fra behovene til atferdsvanskelige barn og unge som må plasseres i institusjon, 

skal Bufdir vurdere om kapasiteten i MultifunC er riktig dimensjonert.  

o Rapportering årsrapport 

 

 

 

Delmål 1.2  Tilstrekkelig fosterhjemstilbud av god kvalitet 

 

Styringsparametre:  

 Ventetid for å få fosterhjem  

o Resultatkrav: Ventetid skal være under 6 uker fra vedtak er fattet 

o Rapportering: hvert tertial 

 

 Antall tilgjengelige fosterfamilier 

o Resultatkrav: Øke tilgangen på fosterfamilier  

o Rapportering: hvert tertial 

Oppdrag:  

 Sikre en enhetlig og pålitelig rapportering på fosterhjemsområdet 

 Sikre at fosterhjemmene følges opp med tilbud om generell veiledning og 

opplæring i tillegg til grunnopplæring 

 Evaluere og videreutvikle PRIDE med utgangspunkt i ny kunnskap, behov 

fosterforeldre har, og for å styrke barnas rettsikkerhet.  
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Delmål 1.3 Tilstrekkelig og differensiert institusjonstilbud av riktig kvalitet som 

ivaretar barn og unges behov 

 

Styringsparameter:  

 Antall statlige institusjonsplasser, inndelt etter type plassering  

o Resultatkrav: Etaten skal ha et tilstrekkelig differensiert tilbud som er 

tilpasset barnas behov, samt utnytte kapasiteten i eget tiltaksapparat  

o Rapportering: årsrapport  

 

 

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

tilbud av god kvalitet 

 

Styringsparameter: 

 Antall barn som mottar ettervern i tiltak i statlig regi 

o Resultatkrav: Alle barn med behov for ettervern i statlig tiltak, skal få det 

Rapportering: årsrapport 

 

 

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

som er tilpasset antall ankomster 

 

Styringsparameter: 

 Antall plasser i omsorgssentrene  

o Resultatkrav: Et bo- og omsorgstilbud til enslige mindreårige 

asylsøkere under 15 år som er tilpasset antall ankomster 

o Rapportering: årsrapport 

 

 

Hovedmål 2. En velfungerende familievern- og foreldremeklingstjeneste  

 

Familievernets hovedoppgave er å bidra til at flere skal kunne opprettholde et stabilt 

familieliv. En godt utviklet og lett tilgjengelig familieverntjeneste kan bidra til å styrke 

kvaliteten i samliv og forbygge samlivsbrudd. Dårlig samarbeidsklima og høyt og/eller 

vedvarende konfliktnivå mellom foreldrene er den viktigste årsaken til barns 

problemutvikling i etterkant av foreldrenes samlivsbrudd. Derfor er forebygging av 

samlivsbrudd og oppfølging av familier med høyt konfliktnivå en viktig oppgave for 

familievernet. Dette gjelder også etter et eventuelt brudd. Departementet forutsetter at 

familieverntjenesten gir et geografisk likeverdig tilbud. 

 

Det er et mål at flere foreldre med høyt konfliktnivå kommer fram til gode og holdbare 

avtaler om barna gjennom mekling, der sakene er egnet for dette. Det er en utfordring 

å få flere av disse foreldrene til å nyttiggjøre seg den frivillige delen av 



Side 10 

 

meklingstilbudet. Informasjonstiltak overfor foreldre er viktig. Bufdir skal markedsføre 

fordelene ved å benytte seg av meklingstilbudet og familievernets tilbud om hjelp til 

foreldresamarbeid, samtalegrupper mv. Tilpasset informasjon skal være tilgjengelig for 

foreldre med annen etnisk bakgrunn enn norsk. For å komme fram til avtaler om barna 

og få hjelp til å bedre foreldresamarbeidet skal meklerne oppfordre foreldrene til å 

bruke meklingstilbudet og familievernets øvrige tilbud. Meklernes kompetanse og 

tilnærming har også betydning for en effektiv utnyttelse av ordningen. For å 

understøtte tilbudet i familievernet er det nødvendig med informasjonstiltak overfor 

advokater og dommere.  

 

Bufetats arbeid på området bør sees i sammenheng med anbefalte tiltak for å nå målet 

om å redusere andelen barnefordelingssaker for domstolene (arbeidsgrupperapport, 

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

Det er et mål å øke tidsbruken i saker der foreldrene vurderer å reise sak. Videre skal 

samarbeid med kommunalt/statlig barnevern, kommunalt hjelpeapparat, NAV, 

domstoler etc. utvikles og videreføres. 

 

 

Delmål 2.1  Bedre utnyttelse av meklingsordningen og familievernets tilbud i 

høykonfliktsaker som alternativ og supplement til domstolsbehandling  

 

Styringsparametre:  

 Økt metodisk og faglig kompetanse hos meklere i høykonfliktsaker  

o Resultatkrav: Dokumentere gjennomførte tiltak 

Rapportering: årsrapport  

 

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

o Resultatkrav: Skal øke 

o Rapportering: årsrapport 

 

 Økt avtaleoppnåelse i saker der foreldrene vurderer å reise sak for retten 

o Resultatkrav: Skal øke i forhold til antall avtaleinngåelser i 2011  

o Rapportering: årsrapport 

 

Oppdrag: 

 Det igangsatte utviklingsprosjektet om høykonfliktsaker skal videreføres. I 

prosjektet skal det prøves ut virkemidler som bidrar til at flere saker løses 

gjennom mekling. Samtidig skal det utvikles fremgangsmåter som kan 

identifisere saker der det er bekymring for barnets omsorgssituasjon (vold, 

overgrep, rus, psykiatri) og sikre at behandlingen av disse sakene ivaretar 

hensynet til å beskytte barnet.  

o Rapportering: årsrapport  
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 Utvikle informasjon som er spesielt rettet mot behovene til foreldre med annen 

etnisk bakgrunn enn norsk 

o Rapportering: årsrapport 

 

 Gjennomføre informasjonstiltak overfor advokater og dommere slik at disse 

informerer om og motiverer foreldre til mekling og bruk av familievernets tilbud 

der saker er egnet for det.  

o Rapportering: årsrapport 

 

 

Delmål 2.2  God kapasitet i meklingsordningen for foreldre ved samlivsbrudd 

 

Styringsparametre: 

 Andel meklingssaker gjennomført ved familievernkontor 

o Resultatkrav: 75 % av alle meklingssaker 

o Rapportering: årsrapport  

 

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

o Resultatkrav: 100 prosent   

o Rapportering: årsrapport 

 

 

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

diskriminering på grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne og seksuell 

orientering 

 

Ved gradvis å opparbeide seg kompetanse på kjønnslikestillingsfeltet skal Bufdir bidra 

til å fremme likestilling mellom kjønnene. Bufdir vil i 2012 få ansvar for oppfølging av 

enkelte tiltak i Likestilling 2014 – regjeringens handlingsplan for likestilling mellom 

kjønnene. Bufdir må se forvaltningen av tilskuddsordningen for familie- og 

likestillingspolitiske organisasjoner som en del av sitt arbeid for kjønnslikestilling  

 

Bufdir etablerte i 2011 et ressurssenter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 

Bufdir skal fortsette sitt arbeid med å realisere og utvikle senteret og mål og tiltak i 

regjeringens handlingsplan for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Bufdir fikk i 

2010 overført en oppgaveportefølje knyttet til tverrsektorielle tiltak for personer med 

nedsatt funksjonsevne. Bufdir skal i 2012 arbeide videre med å sikre at de nye 

funksjonene innlemmes og videreutvikles i direktoratet.  

 

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

fremskaffe informasjon om levekår og livssituasjonen for personer med nedsatt 

funksjonsevne og lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Bufdir har videre en viktig 

rolle som bistand for BLD i internasjonalt arbeid på området. 
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I november 2011 overleverte det offentlig oppnevnte Likestillingsutvalget en 

delutredning om virkemiddelapparatet knyttet til likestillings- og 

diskrimineringsarbeidet. Utredningen og oppfølgingen i etterkant kan føre til en debatt 

om den fremtidige organiseringen av virkemiddelapparatet i arbeidet for bl.a. 

kjønnslikestilling, og vil kunne få konsekvenser for Bufdir. Når det gjelder Statens råd 

for likestilling av funksjonshemmede, vil BLD så raskt som mulig, og senest innen 

utløpet av mandatperioden, gi klare styringssignaler for videre planlegging og bruk av 

ressursene knyttet til rådets sekretariat. 

 

For å sikre måloppnåelse er det svært viktig at Bufdir i det videre arbeidet evner å se 

diskrimineringsgrunnlagene i sammenheng. 

 

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

diskrimineringsområdet er enten tverrsektorielle eller sektorvise, jf. målstrukturen 

nedenfor. 

 

 

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

transpersoner 

 

Tverrsektorielle oppdrag:  

 Bufdir skal videreføre utvikling og oppbygging av senteret for lesbiske, homofile, 

bifile og transpersoner (lhbt).  

 

 Bufdir skal bidra i oppfølgingen av lhbt-handlingsplanen. 

 

 Bufdir skal bidra til å forvalte FoU-midler avsatt til tiltak for å bedre kunnskapen 

om og situasjonen for lhbt-personer. 

 

 Bufdir skal bistå BLD i internasjonale oppgaver på feltet, bl.a. som norsk 

kontaktpunkt i the Informal Network of Governmental LGBT Focal Points og 

vertskap for en konferanse i forumet i 2012.   

 

o Rapportering på gjennomføring av overnevnte oppdrag: årsrapport 

o Rapportering på levekår og livssituasjon: årsrapport 

 

Sektorvise oppdrag: 

 Bufdir skal utvikle og tilby kurs/kompetanseheving for å øke kompetansen om 

lhbt innen barnevernet og familievernet. Vi ber om at direktoratet dokumenterer 

hvordan det jobbes med opplæring og likeverdig tjenesteutvikling i de tjenestene 

Bufetat tilbyr.  

 

o Rapportering på gjennomføring av overnevnte oppdrag: årsrapport 



Side 13 

 

 

 

 

Delmål 3.2  Bedre levekår og livssituasjon for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

Tverrsektorielle oppdrag:   

 Bufdir skal følge opp Lov om kommunale og fylkeskommunale råd for personer 

med nedsatt funksjonsevne  

 

 Utarbeide plan for FoU-aktiviteter 

 

 Følge opp strategiplan for barn og unge med nedsatt funksjonsevne  

 

 Følge opp evaluering av tilskuddsordningen for funksjonshemmedes 

organisasjoner 

 

 Følge opp informasjons- og utviklingsprogram rettet mot utviklingshemmede 

 

o Rapportering på gjennomføring av overnevnte oppdrag: årsrapport 

o Rapportering på levekår og livssituasjon: årsrapport 

 

 

Sektorvist oppdrag:  

 Følge opp NOVA – rapporten ”Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge 

med funksjonsnedsettelser i barnevernet”. 

 

o Rapportering på gjennomføring av overnevnte oppdrag: årsrapport 

 

 Bufdir skal bidra til utvikling og bruk av universell utforming. Vi ber om at det 

utvikles en plan for gjennomføring og at direktoratet dokumenterer 

oppfølgingen og resultater av arbeidet.   

 

o Rapportering for gjennomføringsplanen: 1. tertial 

o Rapportering på oppfølging og resultater: årsrapport  

 

 

Delmål 3.3   Bidra til likestilling mellom jenter og gutter og kvinner og menn i familie-, 

arbeids- og samfunnsliv 

 

Tverrsektorielle oppdrag:   

 Bufdir skal i 2012 starte arbeidet med å opparbeide seg kompetanse om kjønn og 

kjønnslikestilling.  
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 Bidra til likestilling mellom kjønnene og gjennomføring av tiltak i ”Likestilling 

2014 – regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene”. Herunder 

bidra i gjennomføring av programmet Likestilte kommuner (tiltak 1)  gjennom 

deltakelse i referansegruppe, og stimulerer til likestilt foreldreskap i landets 

kommuner, blant annet gjennom arbeidet med Papparinger (tiltak 32). 

 

BLD ber om at det utvikles en plan for gjennomføring og at direktoratet 

dokumenterer oppfølgingen og resultater av arbeidet  

o Rapportering på plan for arbeidet: 1. tertial 

o Rapportering på oppfølging og resultater: årsrapport  

 

 

Hovedmål 4. Et godt samarbeid med kommunene  

 

Et godt tilbud til barn og familier fordrer et godt samarbeid med kommunene. Dette 

gjelder både på direktoratsnivå og innenfor familievernet og barnevernet. Bufdir skal gi 

helhetlig og oversiktlig informasjon til kommunene. Etatens arbeid og tiltak rettet mot 

kommunene skal være godt koordinert. Direktoratet skal effektivisere dette arbeidet og 

dra nytte av synergieffekter på tvers av tjenesteområder. Bufetat har ansvar for å utvikle 

og tilby differensierte tiltak som etterspørres av kommunene og som ligger innenfor 

statlig ansvarsområde. Bufetat har ansvar for å tilby faglige råd og veiledning og skal 

med på etterspørsel fra kommunene tilby forsvarlige plasseringer av barn og unge. 

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

endringer i praksis med hensyn til Bufetats bistand til kommunene.  

 

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

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

 

Bufetat skal sørge for koordinering av statlige virkemidler, herunder forvalte 

tilskuddsmidler til kommuner. Det er også viktig etaten kan gi tilbud om gode 

akuttiltak når dette er nødvendig.  

 

Det pågående samarbeidet Bufdir har med andre statlige aktører om «Utsatt ungdom 

utenfor utdanning og arbeidsliv» følges opp. 

 

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

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

mindreårige asylsøkere og flyktninger.  

  

 

Delmål 4.1  Bidra til inngåelse av samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig 

barnevern.  
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Styringsparametre: 

 Antall samarbeidsavtaler mellom statlig og kommunalt barnevern 

o Resultatkrav: Avtale med alle kommuner 

o Rapportering: årsrapport 

 

Oppdrag: 

 Bufdir skal utvikle en plan for bruk av familieråd i 2012 – 2015.  

 

o Rapportering årsrapport 

 

 

Delmål 4.2  Akuttjeneste med tiltak av god kvalitet tilpasset barns behov 

 

Oppdrag:  

 Rutiner for en god akuttberedskap skal følges opp. Ved behov skal barn raskt få et 

akuttilbud som er i tråd med barnas behov. Bufdir skal arbeide for at 

akuttiltakene i Bufetat utvikler god kompetanse. 

 

o Rapportering årsrapport 

 

 

Delmål 4.3     Videreutvikle tiltak for å styrke foreldrerollen, herunder tiltak som kan 

nyttes av kommunene  

 

Oppdrag:  

 BLD ber om at Bufdir kartlegger behovet og foreslår hvordan tiltak for å styrke 

foreldrerollen bør utvikles og samordnes. Bufdir skal kort redegjøre for hvordan 

pådriverarbeidet ovenfor kommunene samordnes internt i etaten (for eksempel 

Papparingen, ”Ser du meg”-grupper, ”Godt samliv!”-kurs, 

Foreldreveiledningsprogrammet m.m.) 

o Rapportering: 2. tertialrapport (kartleggingen)  

o Rapportering: årsrapport (redegjørelsen)  

 

 

 

Hovedmål 5. God økonomisk og faglig styring  

 

Det er et mål at etaten skal utnytte de tildelte ressursene effektivt. I dette legger 

departementet at etaten skal ha et tilbud tilpasset brukernes behov og arbeide for å få 

mest mulig ut av midlene til rådighet, herunder en effektiv organisering og drift. Dette 

krever god tilpasningsevne i tiltaksapparatet og internt i organisasjonen. Ved at midler 

frigjøres, kan brukerne få et bedre tilbud og aktiviteten kan øke.  
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BLD mener det er spesielle omstillingsutfordringer knyttet til vridning i tiltaksapparatet 

for barn og unge. Omstilling vil kunne medføre en nedbygging av enkelte deler av 

tiltaksapparatet der det er nødvendig, inkludert nedleggelse av statlige tiltak. Bufdir 

skal arbeide videre med de tre fokusområdene fra program 2010, dvs. inntak av klienter 

i tråd med overordnede føringer, god gjennomstrømning og effektiv drift i styringen av 

det statlige barnevernet. 

 

 I tillegg skal Bufdir holde BLD løpende orientert om eget arbeid med omstilling i hele 

etaten, også i familievernet. Departementet vil følge arbeidet med omstilling i etaten 

tett, jf. brev av 5.12.2011.  Direktoratet skal orientere departementet om beslutninger 

som tas i kvalitetsutviklingsprogrammet.  

 

Direktoratet må vurdere behovet for å løfte problemstillinger til departementet før det 

tas beslutninger knyttet til omstilling i etaten.  

 

BLD ber direktoratet om å se sine nettjenester i sammenheng. Det er et mål å sikre at 

nettjenesten gis et forbedret brukergrensesnitt og sikre effektiv utnyttelse av de 

samlede ressursene til nettjenester.  

 

 

Delmål 5.1  Bufetat /Bufdir skal drive virksomheten slik at etaten oppnår 

budsjettbalanse 

 

Styringsparametre: 

 Periodisert budsjett og regnskap 

o Resultatkrav: Budsjettbalanse 

o Rapportering: månedlig 

 

 Antall ansatte i administrative stillinger i direktoratet og regionene knyttet til drift 

av de regionale tjenestene 

o Resultatkrav: Ingen vekst i antall ansatte i administrative stillinger i 

direktoratet og regionene knyttet til drift av de regionale tjenestene, med 

mindre etaten eksplisitt er tildelt midler til nye stillinger.  

o Rapportering årsrapport  

 

 

Delmål 5.2  Etaten skal ha god omstillingsevne 

 

Oppdrag: 

 Bufdir skal videreføre arbeidet med Kvalitetsutviklingsprogrammet. 

  Bufdir skal følge opp plan for omstillingsarbeidet i etaten med beregnede 

gevinster og utgifter knyttet til tiltakene.  

o Rapportering: Departementet vil komme tilbake til hyppighet og form på 

oppfølgingen av omstillingsarbeidet jf. brev av 5.12.2011.  
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 Bufdir skal styrke kontrollen med refusjonsordningen for kommunale 

barnevernutgifter til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. BLD vil 

gjennom etatsstyringen for 2012 følge dette opp på en bedre måte slik at det 

sikres nødvendig kontroll i henhold til økonomiregelverket. Oppdraget 

innebærer følgene: 

 

1. Bufdir må snarest etablere rutiner for kontroll med tilskuddsmottagere slik 

at kontrollen tilfredsstiller kravene i økonomiregelverket. I denne 

sammenheng viser vi til Finansdepartementets veileder ”Om etablering og 

bruk av tilskuddsordninger i staten” punkt 5.7; oppfølging og kontroll.  

2. Utarbeide en fremdriftsplan for arbeidet med innføring av kontrollrutiner. 

BLD ønsker en realistisk vurdering av hvilke utfordringer direktoratet ser for 

seg i arbeidet, og en tidsplan der viktige milepæler fremgår. BLD vil invitere 

Bufdir til et møte i januar 2012 der fremdriftsplanen presenteres.  

3. Departementet vil følge opp Bufdirs forvaltning av tilskuddsordningen slik 

økonomiregelverket krever. Den formelle oppfølgingen vil skje i den 

ordinære styringsdialogen, men det vil også være behov for kontakt 

underveis i arbeidet. Vi ber derfor direktoratet oppnevne en kontaktperson 

for departementet i dette arbeidet. 

 

 

IV. ADMINISTRATIVE FORHOLD  

4.1 Fellesføringer 

Det vises til rundskriv P-12/2011 – Fellesføringer i tildelingsbrevene for 2012.  Alle 

fellesføringene skal følges opp innenfor budsjettrammene for 2012. 

 

4.1.1 Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet 

med inkluderende arbeidsliv 

IA- avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, 

styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal 

sette aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av 

personer med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år 

forlenges med seks måneder. Regjeringen vil fra 2012 iverksette en jobbstrategi for å få 

flere unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. De statlige 

virksomhetene skal prioritere å øke rekrutteringen av personer med nedsatt 

funksjonsevne og slik bidra til å realisere jobbstrategien. Virksomhetene skal i 

årsrapporten systematisk beskrive sine aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for 

resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp under denne. Overordnet 

departement skal lage en oppsummering av resultatoppnåelsen til de underliggende 
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etatene. Denne skal sendes til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 

innen 1. april 2013. 

 

4.1.2  Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen 

Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for 

virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens 

rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger 

sammenlignet med 2011. Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om hvilke 

lærefag som vurderes som aktuelle, og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises til 

PM 2011-06 "Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser i 

statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale 

tjenestemannsregister (SST) ". Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kap.9.10 

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten. 

 

4.1.3 Viderebruk av offentlige data 

Etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare 

formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan 

viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring 

antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad). 

Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved 

tilgjengeliggjøring av offentlige data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, 

skal publiseres på virksomhetens nettside. Datasett som er fritt tilgjengelige i 

maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no. Etater 

som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med 

utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagte, skal normalt gjøre disse rådataene 

offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik 

tilgjengeliggjøring av rådata. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye 

publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt 

å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan 

utvikle tjenester. Det skal framkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort 

tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av 

rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten. 

 

4.1.4 Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser 

Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter omtale statistikk over utviklingen i 

den geografiske fordelingen av arbeidsplasser i virksomheten. Styringsdialogen med 

underliggende etater skal inkludere en gjennomgang av statistikken og eventuelle 

framtidige planer som kan påvirke utviklingen i lys av målene for statens 

lokaliseringspolitikk. Denne gjennomgangen skal, der det er mulig, gjennomføres i 

løpet av første kvartal 2013 slik at relevant informasjon kan hensyntas i KRD sin årlige 

informasjonsinnhenting fra fagdepartementene om endringer som kan ha betydning for 

lokalisering av arbeidsplasser og tjenesteproduksjon. 
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4.2 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen 

I de tilfeller hvor det er tatt opp konkrete forhold fra Riksrevisjonen, skal Bufdir 

iverksette nødvendige tiltak slik at de forhold som påpekes blir rettet opp. Arbeidet 

med risikostyring må følges opp. Departementet ber om å bli orientert i 

etatsstyringsmøtene om hvordan eventuelle merknader fra Riksrevisjonen er fulgt opp. 

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

svarbrev til Riksrevisjonen når korrespondansen går direkte mellom Riksrevisjonen og 

etaten. 

 

4.3 Plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering (aktivitets- og 

redegjørelsesplikten) 

Likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

pålegger offentlige myndigheter å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 

likestilling og hindre diskriminering både som arbeidsgiver og offentlig myndighet 

(aktivitetsplikt). I tillegg skal det redegjøres for iverksatte og planlagte tiltak 

(redegjørelsesplikt).  

 

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har utgitt Veileder til statlige 

virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten2 

(veiledende rapporteringsmal for statlige virksomheters likestillingsredegjørelser). 

Bufdir skal i årsrapporten rapportere i henhold til veilederen; herunder fylle ut 

registreringsskjema for tilstandsrapportering (kjønn) og utarbeide tiltak og 

rapportering på tiltak når det gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion, 

jf. eksempel i vedlegg 1 i veilederen. Bufdir skal for eksempel oppgi kjønnsdelte tall på 

ansatte og ledere i familievernet. 

 

Vi minner om at Bufdir, i tråd med Regjeringens handlingsplan for universell utforming 

og økt tilgjengelighet 2009-2013, skulle utarbeide handlingsplaner for universell 

utforming innen 2011. Bufdir skal i virksomhetens årsrapport rapportere på status for 

denne handlingsplanen. Handlingsplanen skal dekke aktivitetspliktene i 

diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 om universell utforming og omfatte både 

virksomheten og sektoransvaret. 

 

BLD utarbeidet i 2010 en veileder til utredningsinstruksen. Bufdir må ta i bruk 

Konsekvenser for likestilling. Utredning i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisk 

opprinnelse, religion m.m., når direktoratet arbeider med utredninger, reformer, tiltak, 

strategier mv.  

 

                                                 
2 http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/L%C3%B8nns-

%20og%20personalpolitikk/Veileder_likestillingsredegjorelser.pdf  

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/L%C3%B8nns-%20og%20personalpolitikk/Veileder_likestillingsredegjorelser.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/L%C3%B8nns-%20og%20personalpolitikk/Veileder_likestillingsredegjorelser.pdf
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V. Rapportering, resultatoppfølging, handlingsplaner og nye oppgaver 

5.1  Virksomhets- og regnskapsrapportering  

Ved disponering av bevilgningen for 2012 må Bufdir ta hensyn til de hovedmål og 

prioriteringer som framgår av Prop.1 S (2011-2012). Kravene om å oppnå resultater må 

imidlertid ikke medføre tvil om at bevilgningsrammen er overordnet. Bufdir har ansvar 

for at bevilgningen blir brukt formålstjenlig og økonomisk i samsvar med 

Bevilgningsreglementet og forutsetningene i Stortingsvedtaket, herunder ansvar for å 

føre kontroll med at bevilgningen ikke overskrides. Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet forutsetter at særskilte forhold som reduserer muligheten 

til å holde fastsatt budsjett tas opp med departementet så snart som mulig sammen med 

forslag til tiltak som gjør at rammen likevel kan holdes.  

 

Departementet styrer Bufdir i henhold til ulike styringsparametre. Begrepet defineres 

som:  

Styringsparameter er alle typer målemetoder eller kvalitative vurderinger som brukes 

i styringen av virksomheten på ulike nivåer. Styringsparametere måler eller 

beskriver direkte eller indirekte i hvilken grad virksomheten når sine overordnede 

mål i en gitt periode (eksempelvis et budsjettår). For hvert styringsparameter kan det 

settes et konkret ambisjonsnivå for hvilke resultater som skal nås i den aktuelle 

perioden. Dette kalles gjerne et resultatmål. (Senter for statlig økonomistyring – En 

veileder i resultatmåling) 

 

Tertialrapporter og årsrapport 

En rekke av styringsparameterne i tildelingsbrevet har tilknyttet ambisjonsnivå, og 

disse er omtalt som resultatkrav. Bufdir skal i tertialrapportene og årsrapport 

rapportere på måloppnåelse, jf. rapporteringskrav og tidspunkt for de enkelte 

styringsparametrene, oppdragene og nye oppgavene i kapittel 3. Bufdir skal videre 

vurdere sin samlede måloppnåelse på politikkområdet. Det skal redegjøres for 

eventuelle avvik fra mål og prognoser, herunder hva Bufdir vil gjøre for å sikre 

måloppnåelse.  

 

Virksomheten skal informere departementet om vesentlige avvik i forhold til vedtatte 

planer eller tildelingsbrev, straks virksomheten får kjennskap til slike avvik. 

Virksomheten skal videre fremme forslag om mulige korrigerende tiltak. 

 

Regnskapsrapporten skal vise hver post og en prognose for 

resten av året, som gir en forklaring på forventet forbruk. Poster som viser avvik 

mellom prognoser og budsjett skal kommenteres.  
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Det er et krav at virksomhets- og regnskapsrapport sees i sammenheng. Bufdir skal i 

tertialrapportene og årsrapport på et overordnet nivå gjør rede for ressursmessige 

prioriteringer og status for Bufdirs virksomhet.  

 

Øvrig rapportering 

Om nødvendig må virksomheten på departementets forespørsel kunne gi rask 

dokumentasjon på regnskaps- og resultatutviklingen.  

 

I tillegg skal det gis rapportering i henhold til vedlegg. Så langt det er mulig skal det 

også gis en vurdering av tallmaterialet. Rapportering på handlingsplaner skal gjøres i 

eget vedlegg.  

 

BLD vil komme nærmere tilbake til frister for utarbeidelse av materiale til bruk i 

arbeidet med statsbudsjettet i egne henvendelser. BLD vil også komme tilbake til frister 

for oversendelse av korreksjonsanmodning/omposteringer, forklaringer til 

statsregnskapet og årsrapport til Riksrevisjonen i et eget brev. Videre vil BLD komme 

tilbake til behov for innspill ved utarbeidelsen av Prop. 1 S (2012-2013) for Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

 

Etatsstyringsmøter 

I etterkant av virksomhetsrapporteringen blir det avholdt etatsstyringsmøter mellom 

Bufdir og departementet for å diskutere status på Bufdirs ansvarsområde. 

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

til møter 20. mars, 12. juni og 9. oktober. 

 

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

omstilling og budsjettbalanse på barnevernområdet, jf. omtale under delmål 5.2.  

 

5.2 Rapporteringstidspunkt: 

 

Rapportering Rapporteringstids- 

punkt 

Frist til BLD 

Regnskapsrapportering månedlig 20. påfølgende måned 

RNB  02.03.2012 

Resultatrapport til Prop. 1 S  16.03.2012 

Fullstendig tekstutkast til Prop. 1 S  11.05.2012 

Rammefordeling  21.05.2012 

Tertialrapport som skal inneholde:  

 virksomhetsrapport 

 regnskapsrapport 

1. tertial 01.06.2012 

Tertialrapport som skal inneholde:  

 virksomhetsrapport 

 regnskapsrapport 

2. tertial 01.10.2012 
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Nysaldering   04.10.2012 

Konsekvensjustering/satsingsforsl

ag 2014 

 10.12.2012 

Årsrapport og regnskap 31.12.2012 28. 02.2013 

 

 

5.3 Handlingsplaner mv 

 

Det skal rapporteres på tiltak i følgende handlingsplaner:  

 

- ”Norge universelt utformet 2025, Regjeringens handlingsplan for universell 

utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 2013”: tiltak B16, IS1 og på delprosjekter i 

andre tiltak. Direktoratet skal også rapportere på status for sin egen 

handlingsplan for universell utforming. 

 

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

39, 40 og 41 

 

- ”Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner”: tiltak 6, 16, 23 

og 49.  

 

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

 

- Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012), tiltak 1, 9, 13, 

14, 15 og 16 

 

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

av personell før, under og etter utenlandstjeneste”: tiltak 111, 112, 113, 114 og 

115. 

 

- ”Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene”:  

BLD vil komme tilbake til hvilke tiltak Bufdir får ansvar for utover tiltak som 

omtales i målstrukturen. 

 

- Strategiplan for barn og unge med nedsatt funksjonsevne 

Det er ikke avklart hvilke tiltak Bufdir får ansvar for i den planlagte 

strategiplanen. 

 

- Informasjons- og utviklingsprogram for mennesker med utviklingshemming, jf. 

omtale under 5.4. 

 

- Handlingsplan mot menneskehandel Sammen mot menneskehandel (2011-2014): 
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Rapportering:  

- Redegjøre for plassering av barn som er/kan være utsatt for 

menneskehandel og for hvilke tiltak som er satt inn. 

- Gi en oversikt over antall barn i statlige barneverntiltak som antas å være 

(ved mistanke om/ som er under politietterforskning/der det reises 

tiltale) eller er ofre for menneskehandel, fordelt på kjønn, alder og 

nasjonalitetet. 

 

 

5.4 Nye oppgaver og andre føringer  

  

Direktoratet skal ivareta nye oppgaver innenfor eksisterende budsjettrammer med 

mindre særskilt finansiering er gitt.  

Listen nedenfor er en oversikt over nye oppdrag Bufetat får i 2012. Listen inkluderer 

også oppdragene som allerede er omtalt i kapittel 3.  

 

 

 Bufdir skal administrere ordningen med samvær under tilsyn, herunder utbetale 

krav fra offentlig oppnevnte tilsynsførere, jf § 36 i barneloven. 

 

 Bufdir skal overta ansvaret for blanketter etter ekteskapsloven del I og III, 

herunder foreta nødvendig oppdatering og vedlikehold etter behov. 

 

 Bufdir skal bistå BLD i internasjonale oppgaver på lhbt-feltet, bl.a. som norsk 

kontaktpunkt i the Informal Network of Governmental LGBT Focal Points og 

vertskap for en konferanse i forumet i 2012.   

 

 Bufdir skal igangsette en kartlegging av lesbiske, homofile, bifile og 

transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner.  

 

 Bufdir skal følge opp Lov om kommunale og fylkeskommunale råd for personer 

med nedsatt funksjonsevne. I oppdraget ligger å føre oversikt over at kommuner 

og fylkeskommuner følger lovens krav, samt å gi informasjon og veiledning 

ovenfor de kommunale og fylkeskommunale rådene for personer med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

 Bufdir får oppdrag knyttet til informasjons- og utviklingsprogram for mennesker 

med utviklingshemming, herunder:  

o Delta i regelmessige møter mellom politisk ledelse, 

interesseorganisasjoner og sentrale yrkesorganisasjoner på området, og 

evt. oppfølging av disse. 

o Ansvar for videre planlegging og gjennomføring av varslede regionale 

konferanser i 2012. 
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o Bidra til utvikling og distribusjon av relevant informasjonsmateriell. 

o Spre informasjon om informasjons- og utviklingsprogrammet til de 

kommunale og fylkeskommunale rådene for personer med nedsatt 

funksjonsevne. 

Informasjons- og utviklingsprogrammet er et dynamisk dokument, nye   

oppgaver kan derfor tilfalle Bufdir i løpet av året. 

 

 

 Bufdir skal følge opp Nova-rapporten ”Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og 

unge med funksjonsnedsettelse i barnevernet” 

 

 Bufdir skal være sekretariat for den internasjonale konferansen UD 2012 

 

 BLD ønsker at direktoratet skal bidra til likestilling mellom kjønnene og 

gjennomføring av tiltak i Likestilling 2014 – regjeringens handlingsplan for 

likestilling mellom kjønnene. Herunder bidra i gjennomføring av programmet 

Likestilte kommuner (tiltak 1) gjennom deltakelse i referansegruppe og 

stimulerer til likestilt foreldreskap i landets kommuner, blant annet gjennom 

arbeidet med Papparinger (tiltak 32). 

 

 Bufdir får ansvar for at kommunenes implementering av krisesenterloven 

evalueres. Bufdir skal utarbeide et konkurransegrunnlag i samarbeid med KS. 

 

 Bufdir får ansvar for å utarbeide og distribuere en informasjonsbrosjyre til 

kommunene om sikkerhet i krisesentertilbudet. Nærmere opplysninger om 

oppdraget blir gitt i eget brev til direktoratet. 

 

 Bufdir skal gjøre opplæringsprogram om kommunikasjon og konflikthåndtering 

tilgjengelig for alle videregående skoler. Bufdir skal i samråd med 

Utdanningsdirektoratet ta stilling til hvordan man best mulig kan gjøre 

kursmateriellet / nettportalen tilgjengelig. 

 

 Bufdir får ansvar for å avholde en internasjonal forskerkonferanse om virksomme 

tiltak for å bedre barnevernbarns skolegang, jf. prp 1 S side 122. Bidragsyterne 

skal levere artikler til publisering i en egen rapport for konferansen.  

 

 Bufdir skal være sekretariat for et nyopprettet samarbeidsorgan for å styrke 

kvaliteten og gi mer likeverdige utdanninger som kvalifiserer til arbeid i 

barnevernet. Samarbeidsorganet skal bestå av representanter for 

utdanningsinstitusjonene og andre relevante instanser, herunder BLD, Bufdir, 

KD og NOBO.  

 

 Bufdir skal være sekretariat for årlige utdanningskonferanser om utdanningene 

som kvalifiserer til arbeid i barnevernet.  Innholdet i disse konferansene 
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planlegges av samarbeidsorganet bestående av representanter for 

utdanningsinstitusjonene og andre relevante instanser, herunder Bufdir, KD og 

NOBO.  

 

 Bufdir får i oppdrag å videreføre driften av mentorordningen Nattergalen i 

samarbeid med 8 universitet/høgskoler. I dette inngår utbetaling av tilskudd til 

lærestedene, koordinering av arbeidet, samt organisering og ledelse av styrings 

og nettverksgruppe.  

 

 Strategi for FoU-arbeid for BLD og Bufdir på barnevernområdet for perioden 

2009-2012 skal ligge til grunn for Bufdirs arbeid. Styring, samarbeid og 

arbeidsdelingen mellom departementet og direktoratet følger av strategien.  

 

 Bufdir skal utarbeide forslag til ny FoU-strategi for barnevernet gjeldende fra 

2013. Forslaget skal drøftes med departementet, og forelegges departementet 

senest i 1. oktober 2012. 

 

 Bufdir skal kartlegge omfanget av flyttinger fra institusjoner, undersøke om det er 

systematiske forskjeller mellom flyttinger avhengig av om tiltaket er offentlig 

eller privat, og iverksette tiltak for å hindre uønskede flyttinger.  

 

 Bufdir skal innen 01.09.12  på bakgrunn av forskningsbasert og erfaringsbasert 

kunnskap foreslå tiltak/måter å følge opp biologiske foreldre som er fratatt 

omsorgen. Oppgaven ses bl.a. i sammenheng med mandatet til utredning om det 

biologiske prinsipp i barnevernet. Utredningen legges fram i februar 2012.  

 

 

 Det er foreslått nye bestemmelser i barnevernloven for barn utsatt for 

menneskehandel. Under forutsetning av at Stortinget vedtar bestemmelsene, vil 

Bufdir få i oppgave å sørge for at Bufetat tilrettelegger for at barna får et egnet 

institusjonstilbud.  

 

 Bufdir vil få ansvaret for oppfølgingen av det nasjonale hjelpetilbudet til Home-

Start Familiekontakten Norge.  

 

 Bufdir får i oppdrag å ferdigstille en oversikt/et oppslagsverk som tydeliggjør 

hvilke forpliktelser ulike offentlige tjenester har overfor utsatte 

ungdomsgrupper. Dette definert som ungdom i alderen ca. 15 til 25 år som står i 

fare for marginalisering og utestenging fra utdanning, arbeidsliv og 

boligmarked.  

 

 Det er under etablering et tverretatlig team tilknyttet enheten for unge  

lovbrytere i Bergen. I en prøveperiode på to år skal en ansatt i Bufetat region 

vest inngå i det tverretatlige teamet ved ungdomsenheten. Teamet skal sørge for 
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god og koordinert oppfølging av barn som gjennomfører straff eller varetekt i 

ungdomsenheten. Teamet skal sikre at relevante forvaltningsmyndigheter følger 

opp barnet både under og etter oppholdet i enheten.  

 

 Bufdir skal styrke sitt arbeid med å gi tilpasset informasjon om norsk barnevern 

og fosterhjemordningene til minoritets- og innvandrergrupper, bl.a. i samarbeid 

med IMDi.  

 

 Det er et viktig mål å spre kunnskap om og øke tilliten til barnevernet i ulike deler 

av befolkningen. Bufdir bes, med utgangspunkt i erfaringer fra den nåværende 

kommunikasjonsstrategien i barnevernet, Et åpent barnevern (2008-2011),å 

 utvikle en ny kommunikasjonsstrategi. 

 

 

Andre føringer: 

 

EØS-midler (2009-2014) på programområdet ”utsatte barn og unge” 

 Bufdir skal bistå departementet i arbeidet med gjennomføringen av de bilaterale 

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

(2009-2014). Dette gjelder på programområdet 11, ”Utsatte barn og unge”, der 

departementet er tildelt et ansvar for gjennomføringen eller der Bufdir eventuelt 

har fått oppgaven som norsk programpartner.  Bufdir kan, når de er oppnevnt 

som programpartner, etter søknad få dekket administrative kostnader fra EØS-

midlene. 

 

 

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

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

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

utarbeiding av refusjonskravene, og rutiner for å undersøke om kravene faller 

inn under ordningen. 

 

Standardkontraktene for statlige fosterhjem  

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

fosterhjem i alle regioner. Oppfølgingen av oppdragstakerne og håndteringen av 

spørsmål knyttet til standardkontraktene for statlige beredskaps- og familiehjem 

er en ordinær driftsoppgave, som i all hovedsak ligger til Bufdir. Dette 

innebærer at tolkning av standardkontraktene legges til Bufdir. Dersom Bufdir i 

en konkret sak mener at en bestemt fortolkning vil kreve endringer i kontrakten, 

så skal slike saker legges frem for departementet. Det er grunn til å følge med 

på om punktene i standardkontraktene etterleves. Vi ber derfor Bufdir innhente 

erfaringer med hvordan kontraktene praktiseres.  
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VI. BUDSJETTILDELING 

I henhold til Stortingets vedtak av 15.12.2011, er det vedtatt følgende bevilgning for 

2012.  

 

Utgifter: 

 

Kap. 842 Familievern 

           (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2012 

01 Driftsutgifter 206 913 

21 Spesielle driftsutgifter 7 130   

70 Tilskudd til kirkens familievern m.v. 133 983 

Sum kap. 842  348 026 

 

 

Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet 

 (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2011 

01 Driftsutgifter 3 433 510 

21 Spesielle driftsutgifter 27 118 

22 Kjøp av private barneverntjenester 1 612 824 

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 67 955 

60 Tilskudd til kommunene 180 297 

Sum kap. 855  5 321 704 

         

Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer 

                                                                                                                         (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2011 

01 Driftsutgifter 243 314 

Sum kap. 856  243 314 

 

 

Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

                                                                                                                                    (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2011 

01 Driftsutgifter 209 063 

21 Spesielle driftsutgifter 28 472 

22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale 

pensjonskasser 31 035 

Sum kap. 858  268 570 
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Kap. 859 EUs ungdomsprogram 

                                                                                                                        (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2012 

01 Driftsutgifter 7 422 

Sum kap. 859  7 422 

 

Inntekter: 

 

Kap. 3842 Familievernet 

                                                                                                                                (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2012 

01 Diverse inntekter 595 

Sum kap. 3842  595 

 

Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet 

                                                                                                                                 (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2012 

01 Diverse inntekter 27 497 

02 Barnetrygd 3 585 

60 Kommunale egenandeler 899 357 

Sum kap. 3855  930 439 

 

 

 

 

Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

 (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2012 

01 Diverse inntekter 433 

Sum kap. 3858  433 

 

Kap. 3859 EUs ungdomsprogram 

 (i 1 000 kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2012 

01 Tilskudd fra Europakommisjonen 2 300 

Sum kap. 3859  2 300 

            

BLD stiller ovennevnte bevilgninger til disposisjon for Bufdir, jf. § 7 i Reglement for 

økonomistyring i staten. 
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Prosjekt- og tilskuddsmidler: 

 

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

                                                                                                                         (i 1 000 kr) 

Kap./post Prosjekt- og tilskuddsmidler Budsjett 2012 

821/62 Kommunale innvandrertiltak 10 500 

840/21 Oppfølging av tiltak i handlingsplanene mot vold i nære 

relasjoner, samt andre voldsforebyggende tiltak 

3 140 

840/61 Tilskudd til incest- og voldtektsentre 70 000 

840/70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak 4 390 

841/21 Samlivsbrudd og konfliktløsning, Meklingsgodtgjørelse 14 261 

841/22 Samlivsbrudd og konfliktløsning, Opplæring, forskning, 

utvikling m.v. 

4 000 

841/70 Samlivsbrudd og konfliktløsning, Tilskudd samlivstiltak 4 479 

841/71 Tiltak etter samlivsbrudd for barn i konfliktfylte familier 2 941  

846/21 Oppfølging av handlingsplanene ”Bedre livskvalitet 

blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner” og 

”Likestilling 2014 – Regjeringens handlingsplan for 

likestilling mellom kjønnene” 

5 372 

846/70 Tilskudd til familie- og likestillingspolitiske 

organisasjoner 

4 780 

846/72 Tilskudd til tiltak, aktiviteter og prosjekter som skal 

bidra til bedre livskvalitet blant lesbiske, homofile, 

bifile og transpersoner 

1 994 

847/21 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne 22 500 

847/70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 166 403 

847/71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming - 

852/70 Adopsjonsstøtte 15 358 

854/21 Spesielle driftsutgifter 21 568  

854/65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak 

knyttet til enslige mindreårige flyktninger og 

asylsøkere 

539 000 

854/71 Oppfølging av Barents/CYAR-programmet og Home-

Start 

4 900 

854/72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet 50 575 

857/70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 105 997  

857/79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid m.v. 6 800  

 

 

 

Utgifter: 

 

Kap 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 
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Post 62 Kommunale innvandrertiltak 

Det stilles til disposisjon 10,5 mill. kroner til botilbud til unge over 18 år. Det er i 

forbindelse med gjennomføring av dette tiltaket viktig med et godt samarbeid med 

organisasjonene. 

 

 

Kap. 840 Krisetiltak  

Post 21 Spesielle driftutgifter  

Bufdir forvalter 3,14 mill. kroner av posten.  Bevilgningen er knyttet til arbeidet mot 

vold i nære relasjoner, og skal bl.a. nyttes til oppfølging av tiltak i handlingsplanen mot 

vold i nære relasjoner, til tiltak knyttet opp mot kommunenes krisesentertilbud, 

herunder informasjonsbrosjyre om sikkerhet, og til tiltak som bidrar til god 

kompetanse i kommunenes krisesentertilbud. Bufdir skal også i 2012 ha ansvar for at 

det blir utarbeidet egen statistikk om krisesentertilbudet. Deler av beløpet kan benyttes 

til å dekke utgifter til styrking av personalressurser på voldsfeltet, herunder 

administrasjon av tilskuddsordningene.  

 

1 mill. kroner øremerkes kompetansehevende tiltak for ansatte i krisesentertilbudet i 

regi av RVTS’ene.  

 

0,5 mill. kroner øremerkes til evaluering av kommunenes implementering av 

krisesenterloven. Med forbehold om Stortingets vedtak for budsjettårene 2013 - 2014, er 

samlet ramme for årene 2012-2014 2 millioner kroner. Midlene til evalueringen skal i 

sin helhet legges ut på anbud. 

 

Posten er redusert som følge av reduksjon i utgifter knyttet til tiltak 44 i 

handlingsplanen Vold i nære relasjoner (2008-2011). Opplæringsprogrammet som 

Bufdir utarbeidet i 2011 skal i 2012 gis som tilbud til videregående skoler. 

 

Post 61 Tilskudd til incestsentre og voldtektssentre, overslagsbevilgning  

Bevilgningen dekker tilskudd til incestsentre for utsatte og pårørende til incestutsatte, 

samt tilskudd til voldtektssentre. Departementet forutsetter at Bufdir forvalter 

tilskuddsordningen i henhold til økonomiregelverkets krav, dette tildelingsbrevet og 

rundskrivet for ordningen (Q-22/2012). Statstilskuddet utgjør 80 prosent av det totale 

budsjettet for incestsentrene og voldtektssentrene. Finansieringen er delt mellom 

kommunene (og evt. helseforetak og fylkeskommuner) og staten. Private gaver utløser 

ikke statstilskudd. Statstilskuddet til incestsentrene skal utbetales kvartalsvis. 

 

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

Bufdir forvalter 4,39 mill. kroner av posten. Bevilgningen dekker midler til 

hjelpetelefonen for incestofre, Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) 

samt til tiltak og prosjekter i regi av frivillige organisasjoner og andre som arbeider for å 

forebygge vold i nære relasjoner.  
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Kap. 841 Samlivsbrudd og konfliktløsning 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagbevilgning  

Posten omfatter godtgjøring til meklingsinstanser utenom familievernet, herunder 

dekning av reiseutgifter for foreldre i særlige tilfeller og utgifter til tolk når slike utgifter 

ikke faller inn under refusjonsordningen for tolketjenesten. Godtgjøring til meklere 

utenom familievernet gis etter tilsvarende satser som for fri rettshjelp. Fra 1. januar 

2012 er satsen 925 kroner per time.  

 

Post 22 Opplæring, forskning, utvikling mv. 

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

opplæring av nye meklere, kompetanseutvikling for meklerkorpset, informasjons- og 

holdningsskapende arbeid og utviklingsprosjekter. 1 mill kroner er avsatt til 

videreføring av igangsatt utviklingsprosjekt i høykonfliktsaker.   

 

Det kan bli gitt nye oppgaver som tiltak for å redusere antall saker for domstolen, 

midler til dette vil bli tildelt senere.  

 

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

Posten dekker tilskudd til lokale samlivskurs og utviklingstiltak. Midlene forvaltes i 

henhold til rundskriv Q-7/2012 om retningslinjer for tilskudd til samlivstiltak i 2012. 

 

Post 71 Tiltak etter samlivsbrudd for barn i konfliktfylte familier 

Posten skal benyttes til ulike tiltak for å styrke tilbudene til barn som opplever sterke 

konflikter i hjemmet etter samlivsbrudd. Midlene skal benyttes til samtalegrupper for 

barn og unge som opplever samlivsbrudd, til å utvikle parallelle tilbud om 

samarbeidssamtaler/-kurs for foreldrene og til å øke samarbeidet mellom kommunale 

tjenester for barn og unge for å kunne fange opp barn og unge som trenger særlig 

oppfølging på et tidlig tidspunkt.  

 

          

Kap. 842 Familievern 

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70  

Posten dekker lønn til faste stillinger, engasjementer, ekstrahjelp og godtgjørelser samt 

utgifter til varer og tjenester i det offentlige familievernet. Posten omfatter også tilskudd 

til offentlige familievernkontorers oppgaver knyttet til samlivstiltaket Hva med oss?,  jf. 

kap. 858, og dekker administrasjonsutgifter knyttet til familievernet ved 

regionkontorene i Bufetat. Posten dekker videre lønnsutgifter til familievernets bidrag 

til Pilotprosjekt Østerdalen, som oppfølging av St. meld. nr. 34 (2008-2009), Fra 

vernepliktig til veteran. 

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Posten dekker utgifter til forskning, utviklingsarbeid og kompetanseheving i 

familievernet. Midlene skal bl.a. benyttes til oppfølging av tiltak i Kompetanseplanen for 
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familievernet og videreføring av arbeidet med brukerrettet kvalitetsutvikling i tjenesten. 

2 mill. kroner videreføres til hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøvere i Finnmark 

som et samarbeid mellom Bufetat/familievernet og Alternativ til vold. Departementet 

gjennomgår status for arbeidet med Stortinges oppdrag om å etablere et 

landsdekkende hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøvere. Det kan bli aktuelt å 

tildele Bufetat nye oppgaver på dette området i 2012. Departementet vil i så fall komme 

tilbake til dette i et tillegg til tildelingsbrev. 

 

Posten dekker også utgifter til familievernets bidrag til Pilotprosjekt Østerdalen, som 

oppfølging av St. meld. nr. 34 (2008-2009), Fra vernepliktig til veteran. Oppdatering og 

uvikling av FADO skal belastes kap 858.  

 

Bufdir kan bli gitt nye oppgaver i et tillegg til tildelingsbrev som følge av 

departementets gjennomgang av familievernet, oppgavene må utføres innenfor tildelt 

budsjettramme. 

 

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

Bevilgningen nyttes til å finansiere drift av kirkelige familievernkontorer. De kirkelige 

familievernkontorene gis midler til drift ved tilskuddsbrev fra Bufetat i henhold til 

inngått avtale om drift av familievernkontorer. 0,735 mill. kr av posten skal fordeles 

mellom de kirkelig eide familievernkontorene til dekning av administrative utgifter 

knyttet til personal og til regnskap og revisjon. Posten omfatter også tilskudd til 

kirkelige familievernkontorers oppgaver knyttet til samlivstiltaket Hva med oss? 

 

Posten er lønns- og prisjustert, samt styrket med en engangsbevilgning på 1 mill. 

kroner, jf Innst. 2S (2011-2012). 

 

 

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

av handlingsplanene ”Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner” og 

”Likestilling 2014 – Regjeringens handlingsplan for likestillings mellom kjønnene” 

Bufdir forvalter 5,372 mill. kroner av midlene på posten. Av bevilgningen skal 4 mil. 

kroner benyttes til drift av ressurssenter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 

Videre omfatter posten 1,372 mill. kroner til FoU-virksomhet.  Når det gjelder midler 

knyttet til lhbt-handlingsplanen vil departementet komme tilbake til dette i et tillegg til 

tildelingsbrev. 

 

Videre vil departementet komme tilbake til midler til prosjektstilling i forbindelse med 

tiltak 32, Papparingen, i handlingsplanen ”Likestilling 2014 – Regjeringens handlingsplan 

for likestilling mellom kjønnene”. Prosjektstillingen skal benyttes til å spre informasjon 

og støtte etableringen av papparinger rundt i landets kommuner. 

 

Post 70 Tilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner 
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Det er avsatt 4,78 mill. kroner til tilskudd til familie- og likestillingspolitiske 

organisasjoner.  

 

Midlene lyses ut og fordeles etter retningslinjer for tilskuddsordningen, jf. rundskriv Q-

17/12.  

 

Departementet vil vurdere endinger i tilskuddsordningen på bakgrunn av gjennomført 

evaluering. Eventuelle endringer vil fremkomme i rundskrivet for 2013. 

 

Post 72 Tilskudd til tiltak, aktiviteter og prosjekter som skal bidra til bedre livskvalitet 

blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 

Det er avsatt 1,994 mill. kroner til prosjekter og tiltak som skal bidra til bedre 

livskvalitet og levekår blant lhbt-personer.  

 

Tilskuddet gis til prosjekter som støtter opp under målene i regjeringens handlingsplan 

Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.  Prosjekter knyttet til 

holdningsarbeid i arbeidsliv og idrettsmiljø, til flere diskrimineringsgrunnlag, til lhbt – 

ungdom eller til eldre lhbt – personer prioriteres. 

 

 

847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 

Bufdir forvalter 22,5 mill. kroner av midlene på posten. Midlene skal benyttes til 

målrettede informasjons-, forskings- og utviklingstiltak/prosjekter som skal bidra til å 

bedre situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Tiltak/prosjekter mot 

utviklingshemmede og barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier skal 

prioriteres. Videre skal midlene blant annet benyttes til drift av Stiftelsen ”Klar Tale” og 

Stiftelsen Sor. Posten dekker også oppfølging av evalueringen av tilskuddsordningen 

for funksjonshemmedes organisasjoner og et engasjement knyttet til oppfølging av 

politikken for personer med nedsatt funksjonsevne.  

 

Post 70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 

Posten er på 166,4 mill. kroner og skal benyttes tilskudd til funksjonshemmedes 

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

posten; 123,4 mill kroner skal fordeles til tilskudd til funksjonshemmedes 

organisasjoner, hvorav paraplytilskuddene (FFO og SAFO) utgjør 13,3 mill kroner. Her 

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

28,3 mill kroner skal fordeles til tilskudd til likemannsarbeid ordinært og 

likemannsarbeid i forbindelse med arbeidsrettede tiltak. 14,7 mill kroner skal fordeles 

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

Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner skal fordele 

midlene i henhold til regelverk. 
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Post 71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes 

under post 21 

 

Midlene er knyttet til Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt 

tilgjengelighet 2009-2013. De skal blant annet benyttes til Deltasenteret/Bufdirs 

gjennomføring av den internasjonale konferansen UD 2012. Departementet vil komme 

tilbake til Bufdirs andel av posten når regnskapstallene for 2011 er klare. 

 

 

Kap. 852 Adopsjonsstøtte 

Post 70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning 

Det er bevilget 15,385 mill. kroner til adopsjonsstøtte. Tilskuddet utgjør 43 880 kroner 

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

om retningslinjer for tildeling av engangsstøtte ved adopsjon av barn fra utlandet.  

 

 

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Det tildeles 11 mill. kroner til barn av rusmisbrukende/psykisk syke. Det tildeles 1 mill. 

kroner knyttet til tverretatlig team tilknyttet enheten for unge lovbrytere i Bergen. Det 

tildeles 500 000 kroner til drift av barnevern.no. Det tildeles 3,918 mill. kroner til å 

etablere tilrettelagte botilbud i alle regioner i regi av det statlige barnevernet for unge 

under 18 år utsatt for tvangsekteskap.  

 

Det tildeles 3 mill. kroner til driften av mentorordningen Nattergalen.  På bakgrunn av 

BLDs erfaringer med drift av Nattergalen anbefales det at om lag 90 prosent av midlene 

tildeles lærestedene. De resterende midlene dekker driftsutgifter og prosjektledelse. 

Med bakgrunn i BLDs erfaringer anslås prosjektlederstillingen å utgjøre ca 25 % stilling 

 

Det tildeles 1,2 mill. kroner for å ivareta administrasjons- og sekretariatsoppgaver 

knyttet til følgende nye oppgaver: 

- Utdanningskonferanser om utdanningene som kvalifiserer til arbeid i barnevernet  

- Samarbeidsorgan for å styrke kvaliteten og gi mer likeverdige utdanninger som 

kvalifiserer til arbeid i barnevernet. 

- Arrangement av en internasjonal forskerkonferanse om virksomme tiltak for å 

bedre barnevernbarns skolegang. 

- Foreslå tiltak/måter å følge opp biologiske foreldre som er fratatt omsorgen. 

- Oppfølging av det nasjonale hjelpetilbudet til Home Start Familiekontakten Norge. 

 

Direktoratet skal behandle søknad om midler fra Diakonhjemmets Høgskole Rogaland 

til ART. Det tildeles 500 000 til formålet. 

 

Det tildeles 250 000 kroner til å utarbeide et oppslagsverk som tydeliggjør hvilke 

forpliktelser ulike offentlige tjenester har overfor utsatte ungdomsgrupper. 
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Det tildeles 200 000 kroner arbeidet med å gi tilpasset informasjon om norsk barnevern 

og fosterhjemordningene til minoritets- og innvandrergrupper, bl.a. i samarbeid med 

IMDi.  

 

Post 65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige 

asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning 

Kap. 854, post 65 dekker statsrefusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak for 

enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Bevilgningen dekker også statsrefusjon 

for kommunenes utgifter til barneverntiltak for andre kategorier utenlandske barn som 

oppholder seg i Norge, som etterlatte barn, barn som er ofre for menneskehandel osv. 

 

Post 71 

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

utsatte barn og unge i Barentsregionen (CYAR) i regi av Bufetat region Nord  

 

Det tildeles 4,7 mill. kroner til videreføring av økonomisk støtte til Home Start 

Familiekontakten Norge. 

 

Post 72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet 

Posten dekker tilskudd til Atferdssenteret, tilskudd til de regionale kunnskapssentrene 

for barn og unge (RKBU-Nord, RKBU-Vest) og  Barnevernets utviklingssenter i Midt-

Norge.. 

 

Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet 

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

Posten omfatter blant annet lønnsutgifter, utgifter til leie og drift av lokaler, utgifter til 

opplæring, samt øvrige utgifter til varer og tjenester i det statlige, regionale 

barnevernet. Posten dekker også driftsutgifter ved statlige barneverninstitusjoner og 

drift av andre statlige barneverntiltak.  

 

Posten er økt med 8,5 mill. kroner som følge av at det er foreslått nye bestemmelser i 

barnevernloven for barn utsatt for menneskehandel. Under forutsetning av at Stortinget 

vedtar bestemmelsene, vil Bufdir få i oppgave å sørge for at Bufetat tilrettelegger for at 

barna får et egnet institusjonstilbud.   

 

Posten er redusert med 52 mill. kroner som følge av vridning fra mindre bruk av 

institusjon til mer bruk av fosterhjem. Det forutsettes også en reduksjon i kjøp av 

private barneverntjenester. Endringen må sees i sammenheng med endring på kap. 

3855 post 60.  

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Posten dekker utgifter til forsking, utviklingstiltak og opplæring for å styrke kvaliteten 

og effektiviteten i barnevernet. 38,6 mill. kroner som gjelder tilskudd til Atferdssenteret 
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Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge, RKBU (Regionalt kunnskapssenter for 

barn og unge)-Nord og RKBU-Vest  er flyttet til kap. 854 post 72. 

 

Det tildeles 27,118 mill. kroner på posten. 

 

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

Posten dekker kjøp av private barneverntiltak. Kjøp av plasser er underlagt Forskrift for 

offentlige anskaffelser.  

 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 

Posten dekker større utstyrsanskaffelser, som bl.a. biler til barneverninstitusjoner. 

 

Post 60 Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 01 

Posten dekker overføringer til kommunene for refusjoner av utgifter som overstiger 

satsen for kommunale egenandeler til forsterkning av fosterhjem og nærmiljøbaserte 

tiltak. 

 

 

Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere 

Post 01 Driftsutgifter 

Posten skal dekke drift av omsorgssentrene og utvikling av tjenestekvaliteten i 

omsorgssentrene, til kompetanseheving, til administrasjon og til arbeidet med bosetting 

av enslige mindreårige personer under 15 år ved ankomst til Norge i omsorgssentre, 

herunder samarbeid med og råd og veiledning til bosettingskommuner.  

 

Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak 

 

Post 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 

Bufdirs ansvar for å fordele nasjonalt driftstilskudd etter søknad fra Landsrådet for 

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Ungdom & Fritid og Unge 

funksjonshemmede, videreføres. Det er i 2012 satt av 10,704mill kroner til dette 

formålet. Tilskudd til drift fastsettes skjønnsmessig ut fra den økonomiske rammen og 

ut fra hensynet til at disse organisasjonene i størst mulig grad skal kunne opprettholde 

eksisterende aktivitetsnivå. Søknad må fremmes innen inngangen av tilskuddsåret og 

må inneholde en rapport om organisasjonens økonomi og aktivitetsnivå i søknadsåret.  

 

Bufdir ble fra 2010 tilskuddsforvalter for nasjonal grunnstøtte, etableringstilskudd og 

uttrappingstilskudd[1]. Midlene skal fordeles av Fordelingsutvalget i samsvar med 

Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 

                                                 
[1] ] I henhold til § 15 i Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 

2007 med endringer av 15. september 2009, fastsetter departementet basistilskuddet for tilskuddsåret 

2011 til tre ganger grunnbeløpet i Folketrygden 
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med endringer av 15. september 2009 og i tråd med Instruks for Fordelingsutvalget av 11. 

juni 2010. Det er i 2012 satt av 95,293 mill kroner til dette formålet.  

 

Post 79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. 

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

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

Fritid.  Bufdirs ansvar for utbetaling av norsk medlemskontingent til European Youth 

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

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

om tilskudd til deltakelse på statuttfestede møter. Bufdir skal forvalte 3,3 mill kroner av 

kap. 857 post 79 til disse formålene. Midlene kan også benyttes til andre 

informasjonstiltak på det internasjonale barne- og ungdomsområdet. 

 

Bufdir ble fra og med 2010 tilskuddsforvalter for internasjonal grunnstøtte. Midlene 

skal fordeles av Fordelingsutvalget i samsvar med Forskrift om tilskudd til frivillige 

barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 med endringer av 15. september 

2009 og i tråd med Instruks for Fordelingsutvalget av 11. juni 2010. Det er i 2012 satt av  

3,5 mill. kroner til dette formålet.  

 

 

Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

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

Posten skal dekke lønnsutgifter og øvrige driftsutgifter i Bufdir knyttet til bl.a. 

opplæring, leie og drift av lokaler og kjøp av varer og tjenester. Posten skal også dekke 

sekretariatsfunksjoner for Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjoner slik at utvalget kan utføre sine oppgaver i tråd med BLDs 

Instruks for Fordelingsutvalget 11. juni 2010.  

 

Posten er økt med 0,135 mill. kroner som følge av at administrasjonen av ordningen 

med godtgjøring av tilsyn under samvær er flyttet fra BLD til Bufdir, jf. også økning av 

kap. 858 post 21.  

 

Bufdir har ansvar for å sikre driften av nettstedet ung.no. Nettportalen går i 2012 over i 

regulær drift. Tjenesten skal gi ungdom lett tilgang på oppdatert offentlig informasjon 

om deres rettigheter, muligheter og plikter. Eurodesk og ung.no bør styrke 

samarbeidet for å sikre informasjon til ungdom om muligheter i Europa og Norge. 

Det tildeles 2 mill. kroner til arbeidet med ung.no i 2012. Dette beløpet er flyttet fra kap. 

857 post 21.  

 

Det er satt av 4,25 mill. kroner til arbeidet mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Av 

disse skal ca. 1,2 mill. kroner brukes til å videreføre bemanningen knyttet til driften av 

tiltakene i direktoratet, herunder 50% av direktoratets stilling i  Kompetanseteamet mot 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 1,4 mill. kroner skal brukes til å styrke 
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familievernet. 650 000 kroner skal brukes til gjennomføring av regionale 

nettverkssamlinger og 1 mill. skal brukes til ung.no.  

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Posten omfatter utgifter til forskning og utviklingstiltak samt utgifter til drift av 

Fordelingsutvalget.  

 

Posten er økt med 1,2 mill. kroner som følge av at administrasjonen av ordningen med 

godtgjøring av tilsyn under samvær er flyttet fra BLD til Bufdir, jf. også økning av kap. 

858 post 01.  

 

Det er satt av 24 mill. kroner til utvikling av BIRK.  

 

Post 22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser 

Posten dekker betaling av reguleringspremie i KLP og fylkeskommunale 

pensjonskasser.  

 

 

Kap. 859 EUs ungdomsprogram  

Post 01 Driftsutgifter, kan overføres 

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

og utgifter til varer og tjenester til forvaltningen av programmet. Bevilgningen må sees i 

sammenheng med kapittel 3859 EUs ungdomsprogram som omfatter 

Europakommisjonens bidrag til drift av det nasjonale kontoret og Eurodesk. 

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

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

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

godkjennes av BLD. Arbeidsplanen sendes Europakommisjonen etter at departementet 

har godkjent den 

 

 

Inntekter: 

 

Kap 3842 Familievern 

01 Diverse inntekter 

De budsjetterte inntektene på posten gjelder ulike prosjekter og tiltak.  

 

 

Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet 

01 Diverse inntekter 

De budsjetterte inntektene på posten gjelder ulike prosjekter og tiltak.  

 

02 Barnetrygd 
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På posten er det budsjettert med barnetrygd for barn under barnevernets omsorg. 

Utgifter motsvarende refusjonene regnskapsføres på kap. 855 Statlig forvaltning av 

barnevernet. 

 

60 Kommunale egenandeler 

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

barneverninstitusjoner, fosterhjem eller ved tiltak i hjemmet. 

 

 

Kap. 3858  

Post 01 Diverse inntekter 

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

inntekter i forbindelse med andre samlivstiltak.  

 

 

Kap. 3859 EUs ungdomsprogram 

Post 01 Tilskudd fra Europakommisjonen 

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

gjennomføring av EUs ungdomsprogram Aktiv Ungdom og tilskudd til Eurodesk.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Oddbjørn Hauge (e.f.) Arni Hole (e.f.) 

     

   


