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1. Korrigeringer i tildelingsbrevet for 2020  

Det har blitt oppdaget enkelte feil i tildelingsbrevet for 2020. Under redegjøres det for feilene, 

og det vedlegges en korrigert versjon av tildelingsbrevet.  

1.1. Avvik i tildeling på kap. 854, post 21 

Det er avvik mellom postomtalen og tabell over tildeling på kap. 854, post 21. Postomtalen 

summerer seg til 68,86 mill. kroner, mens i tabellen summeres til 71,96 mill. kroner. 

Korrekt tildeling på kap. 845, post 21, er 68,86 mill. kroner. 

1.2. Avvik i tildeling på kap. 854, post 71 

Det er avvik mellom postomtalen og tabell over tildeling på kap. 854, post 71. I tabell over 

tildeling er den norske støtten til barneenheten i Østersjørådet på ca. 28 000 euro ekskludert.  

Korrekt tildeling på kap. 845, post 71, er 37,026 mill. kroner.  

1.3. Avvik i tildeling på kap. 351, post 70 

Det er avvik mellom postomtalen og tabell over tildeling på kap. 351, post 70. Postomtalen 

summerer seg til 13,425 mill. kroner, mens i tabellen summeres til 14,250 mill. kroner.  

Korrekt tildeling på kap. 351 post 70 er 13,425 mill. kroner. 

1.4. Avvik i tildeling på kap. 858, post 01 

Ved en inkurie har det i tabelloversikten på kap. 858, blitt skrevet inn 590,183 mill. kroner på 

01-post. Dette avviker fra tabelloversikten på side 21.  

Korrekt tildeling på kap. 858, post 01, er 590,813 mill. kroner.   

1.5. Feil i tildeling på kap. 291, post 62 

Det vises til Kunnskapsdepartementets Prop. 1 S (2019 – 2020), hvor det for 2020 er bevil-

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

satt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. I tildelingsbrevet til Buf-

dir for 2020, er det ved en inkurie tildelt kun 19 mill. kroner til dette tiltaket.  

Korrekt tildeling på kap. 291 post 62 er 19,6 mill. kroner. 

1.6. Postomtale på kap 291, post 62 

Andre avsnitt av postomtalen på kap. 291, post 62, lyder: "Tildelingen på posten er økt med 3 

mill. kroner, hvorav 1 mill. kroner skal gå til en ekstra botilbuds-plass for en enslig forelder med 

barn og 2 mill. kroner skal gå til å utvide støttetilbudet og sikre et bedre ettervern i de fem 

kommunene som har bo- og støttetilbud i dag, og dersom mulig i Nord Norge." 

 

Teksten rettes i samsvar med oppdragsteksten på side 7. Ny tekst under postomtalen blir der-

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

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

og sikre bedre oppfølging etter opphold i bo- og støttetilbud i de fem kommunene som har 

tilbud i dag, herunder kommunen i Nord Norge." 
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1.7. Krysshenvisning mellom oppdrag 

Det har ved en inkurie blitt skrevet inn en feil krysshenvisningen mellom oppdrag på side 11. 

Under oppdrag 19 om dialogmøter med alle kommuner står det at "Oppdraget ses i sammen-

heng med oppdrag 27", dette er ikke korrekt. Korrekt krysshenvisning er at oppdrag 19 skal 

ses i sammenheng med oppdrag 28 på side 14, om arbeidsgruppe for å forberede barneverns-

reformen. 

 

2. Nasjonal koordineringsgruppe for gjennomføring av barnevernsre-
formen 

Bufdir bes etablere en nasjonal koordineringsgruppe for gjennomføring av barnevernsrefor-

men, som skal forankre samarbeidet mellom de viktigste aktørene i arbeidet med å iverksette 

reformen (Bufdir, Bufetat, KS og fylkesmannsembetene). Departementet viser til vedlagte 

mandat for koordineringsgruppen. Mandatet er utarbeidet i samråd med Bufdir og KS og er 

politisk besluttet i departementet. Formålet er å legge til rette for gode forberedelser og gjen-

nomføring av reformendringene på lokalt nivå. Arbeidet skal særlig bidra til at reformen forank-

res i politisk og administrativ ledelse i kommunene. 

  

Direktoratet bes peke ut en representant for fylkesmennene som skal delta i koordinerings-

gruppen. Representanten vil være ansvarlig for dialog med kontaktpersoner for barnevernsre-

formen i de øvrige fylkesmannsembetene. Ved utvelgelse av fylkesmannsrepresentant bør det 

legges vekt på at vedkommende allerede har god kjennskap til innholdet i barnevernsreformen 

og erfaring med å legge til rette reformarbeid i kommunene.  

  

Frist: Gruppen bør være etablert så snart som mulig og senest innen 1. mai 2020. 

 

3. Helsesatsingen i barnevernet  

3.1. Evaluere satsing for bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet 

Bufdir bes, i samarbeid med Hdir, om å gjennomføre en evaluering/oppsummering av erfaring-

ene fra helsesatsingen i barnevernet. Evalueringene finansieres av HOD. HOD har bedt Hdir 

om et utkast til en plan for evalueringen innen 1. april 2020.  

3.2. Utvidelse av Pakkeforløp  

Bufdir bes, i samarbeid med Hdir, om å gjennomgå/videreutvikle pakkeforløpet til å omfatte: 

 Somatiske undersøkelser og behandling 

 Alle barn som plasseres utenfor hjemmet, dvs. uavhengig av indikasjon på sykdom 

(egen modul eller på annen måte). 

 

Frist: Årsrapport 
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3.3. Kapasitet i døgnplasser i BUP og konsekvenser for barnevernet 

Bufdir bes foreta en vurdering av følgende påstand: Barn/ungdom som har behov for opphold 

i døgninstitusjon i BUP innvilges ikke dette/skrives ut for tidlig og blir i stedet tildelt plass i 

barnevernsinstitusjon, hvor de mottar poliklinisk oppfølging.  

 

Bakgrunnen for oppdraget er et ønske fra HOD om å få bedre innsikt i om barnevernet erfarer 

at knapphet på døgnplasser i BUP gjør at barn/ungdom enten ikke innvilges det behandlings-

tilbudet i BUP de har behov for, eller skrives ut for tidlig.   

 

Frist: Årsrapport 

 

4. Arbeidet med CRDP i regi av Fylkesmannsembetene 

Bufdir tildeles 1,3 mill. kroner til arbeidet med CRPD i regi av fylkesmannsembetene. Prosjek-

tet er en del av Handlingsplan for samordning og gjennomføring av politikken for likestilling av 

personer med nedsatt funksjonsevne og arbeidet med CRPD i kommunene. 

 

Kap/post Tildeling før tillegget Endring i tillegg nr. 1 Gjeldende tildeling på 

posten etter tillegg nr. 1 

 352/21 15 800 +1 300 17 100 

 

5. Oppfølging av anmodningsvedtak 762 

Stortingets vedtak 762 ble fattet i mai 2018, og lyder: 

"Stortinget ber regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av insti-

tusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst. innen 2025, samtidig som 

den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres." 

Formuleringen om at andelen ideelle skal økes til 40 pst. innen 2025 er også inntatt i Grana-

volden-erklæringen.  

 

Departementet ga i tillegg 5 til tildelingsbrevet for 2018 Bufdir i oppdrag å vurdere hvordan 

vedtaket på best mulig måte kan gjennomføres, inkludert hva som antas å være de viktigste 

konsekvensene og de største risikoområdene. Bufdir besvarte oppdraget i oktober 2018 og 

påpekte at det vil være betydelig risiko, både økonomisk og faglig, ved gjennomføring av ved-

taket.  

 

Oppfølgingen av vedtaket skjer parallelt med andre prosesser som også omhandler institu-

sjonsbarnevernet, herunder en utredning av rammevilkår for private aktører i barnevernet, et 

forskningsoppdrag som skal gi en helhetlig gjennomgang av tilbudet og styringen på institu-

sjonsområdet samt forberedelser til gjennomføring av barnevernsreformen.  

 

Departementet ønsker nå en nærmere utredning av og anbefaling om gjennomføringen av 

vedtaket. Se bestilling under neste punkt. Et utkast til bestilling ble drøftet i et fagmøte 12. 

februar.  
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Utredning av mulige innretninger for anmodningsvedtaket 

Departementet ber om at Bufdir anbefaler en strategi for gjennomføring av anmodningsvedtak 

762. Anbefalingen skal gis på bakgrunn av en utredning i henhold til utredningsinstruksen. 

Departementet legger til grunn at Bufdirs vurderinger fra 2018 gir et godt grunnlag for dette 

arbeidet.  

 

Bufdir bes legge til grunn anmodningsvedtakets formulering om at den offentlige andelen in-

stitusjonsplasser ikke skal reduseres. Bufdir kan ellers legge til grunn for utredningen dagens 

ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern. 

 

Hensynet til kvalitet i tilbudet til barn med behov for institusjonstiltak skal være førende i valget 

av strategi. Det vil si at vedtaket skal kunne la seg gjennomføre innenfor gjeldende faglige 

vurderinger for bruk av og innretting av institusjonstilbudet. Der gjennomføring av vedtaket gir 

risiko for lavere kvalitet i tilbudet, skal det synliggjøres anbefalte kompenserende tiltak for opp-

rettholdelse av kvalitet. 

 

Departementet ber om at følgende temaer/problemstillinger omfattes av utredningen:  

1. Hvordan måle?  Hvordan måle andelen ideelle (faktisk bruk, planlagt kapasitet osv.)? Hva 

er status/andelen ideelle i dag for de ulike målemetodene? Bufdir bør i sitt arbeid benytte 

høringsnotatets definisjon av hva det vil si å være en ideell virksomhet. 

2. Hvilke deler av tilbudet: Innenfor hvilke deler av institusjonsbarnevernet bør vedtaket 

gjennomføres? Hva er årsakene til at enkelte deler av tilbudet eventuelt ikke burde omfat-

tes av vedtaket?  

3. Avtaleformer: Alternative tilknytnings- og avtaleformer til dagens system må vurderes, jf. 

anmodningsvedtakets ordlyd, herunder en vurdering av hvordan selve utvelgelsen av de 

enkelte leverandørene bør gjennomføres.  

4. Konsekvenser/risiko for kvaliteten: Konsekvenser for kvaliteten i tilbudet på kort og lang 

sikt, herunder Bufetats ivaretakelse av bistandsplikten og tilpasninger i markedet for bar-

nevernstiltak.  

5. Økonomiske og administrative konsekvenser: Kostnadene knyttet til hver av de vur-

derte strategiene skal anslås så eksakt som mulig, både for en overgangsfase og på lengre 

sikt, og forutsetninger for beregningene skal fremkomme på en oversiktlig måte. Utred-

ningen skal omfatte minst én strategi som kan gjennomføres innenfor dagens økonomiske 

rammer.  

6. Fremdrift for gjennomføring: Utredningen skal inneholde vurdering av og anbefaling om 

en forsvarlig og realistisk tidsplan for gjennomføring av vedtaket, herunder en vurdering av 

hvorvidt gjennomføringen bør skje gjennom gradvis opptrapping. Fremdriftsplanen skal in-

neholde viktige milepæler, som tidspunkt for oppstart, eventuelle innspill til statsbudsjettet 

i årene fremover og tidspunkt for forventet måloppnåelse. I den grad gjennomføring forut-

setter bevilgningsmessige endringer, skal det vurderes minst ett alternativ som innebærer 
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satsingsforslag for 2022-budsjettet. Konsekvenser av å utsette måloppnåelse til 2027 skal 

vurderes for alle modeller/strategier. 

7. Dialog: I besvarelsen til departementet skal det beskrives hva slags dialog Bufdir mener 

det er nødvendig å ha med private leverandører i gjennomføringen av arbeidet.  

8. Kommunal valgfrihet: Utredningen skal legge til grunn dagens ansvarsdeling mellom 

kommunalt og statlig barnevern. Bufdir bes supplere utredningen med en kort, overordnet 

vurdering av hvordan og med hvilke konsekvenser den anbefalte strategien ev. kan la seg 

gjennomføre dersom kommunene får økt mulighet til å velge institusjonsplass.   

 

Frister:  

 

Utkast til rapport: 1. oktober  

Endelig rapport: 15. november   

 

Departementet ber om at Bufdirs utredning gjennomføres i nært samarbeid med departemen-

tet.   

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Bolstad Pettersen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Otto Leirbukt 

avdelingsdirektør 
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