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Rapportering på oppdrag gitt i tildelingsbrev og tillegg til tildelingsbrev
Uttrekk fra Bufdirs interne styringssystem

Mål 2. Trygge rammer for familiene
Delmål 2.1 Trygge familierelasjoner, likestilte foreldre og godt foreldresamarbeid til beste for barna
Navn

Tildelingsbrev

Status Rapportering

O 2.2.1 Samarbeide med Domstolsadministrasjonen om å utvikle og tilrettelegge
tiltak for bedre samhandling mellom familieverntjenesten og domstolene i saker
med høyt konfliktnivå etter barneloven

2018

Bufdir har i samarbeid med Domstoladministrasjonen, Bufetats
spisskompetansemiljø og Advokatforeningen utredet mulige samarbeidsområder og
metode.

O 2.2.2 Koordinere og følge opp regjeringens nasjonale strategi for foreldrestøtte
Trygge foreldre – trygge barn

2018

Regjeringens strategi for foreldrestøtte Trygge foreldre Trygge barn, 2018-2021 ble
lansert i juni 2018. BLD har gitt Bufdir i oppdrag å koordinere strategien. 13 av 34
tiltak forutsetter samarbeid med andre velferdsdirektorater. Bufdir avventer nå felles
brev fra BLD til berørte departement/direktorat for oppfølging. Bufdir har påbegynt
arbeid med koordinering av tiltak som ligger direkte innenfor vårt ansvarsområde.
Den årlige rapporteringen (desember) legges på foreldrestøttestrategiens nettside:
http://www.bufdir.no/Familie/Status_foreldrestottestrategien/

Delmål 2.2 Effektive virkemidler i arbeidet mot vold og seksuelle overgrep
Navn
O 2.3.1 Bidra i arbeidet med å følge opp Opptrappingsplanen mot vold og overgrep
2017–2021
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Tildelingsbrev
2018

Status Rapportering
Bufdir er ansvarlig for en rekke tiltak i opptrappingsplanen og har god framdrift når
det gjelder de fleste tiltakene. Bufdir har prioritert tiltakene som er arbeidet med
over flere år og som vi mener kan bidra til størst endring på feltet. Dette innebærer
at enkelte av de mindre oppdragene har blitt nedprioritert. Vi viser til rapportering
under enkeltoppdragene.
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O 2.3.1 a) Bidra i arbeidet med å utvikle en nasjonal kompetansestrategi om vold og
overgrep i samarbeid med andre fagdirektorater

2018

Bufdir har fått i oppdrag å gjennomføre en innledende kartlegging, i samarbeid med
andre relevante sektorer. Det er opprettet en arbeidsgruppe hvor Helsedirektoratet,
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet,
Politidirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kompetanse Norge
deltar, sammen med Bufdir.
Kartleggingen skal omfatte pågående kompetansehevingsplaner og
kompetansetiltak, og å vurdere hvilken kompetanse som er nødvendig i de ulike
sektorenes tjenester (inkl. kostnadsestimater), for at de skal kunne forebygge,
avdekke og følge opp og etterforske vold og overgrep. Oppdraget forutsetter en
omfattende kartlegging og analyse, og det er planlagt å innhente ekstern bistand til
arbeidet. Det skal i tillegg gjøres vurderinger, både innenfor den enkelte sektor og i
fellesskap, i etterkant av en ekstern leveranse.
Det er inngått kontrakt med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og
utdanning (NIFU) om å bistå i arbeidet. Erfaringer fra lignende arbeider tyder på at
god kvalitet i kartleggingen er viktig for å sikre kvalitet og framdrift i det påfølgende
strategiarbeidet. Det har derfor vært henstillinger fra flere direktorater om utsatt frist
for levering, fortrinnsvis rundt årsskiftet 2019/20.

O 2.3.1 b) Bidra til implementering av opplæringsprogram i kommunene om samtale
med barn om vold og overgrep

2018

Den digitale opplæringsportalen SNAKKE (www.snakkemedbarn.no) er utviklet,
med målsetting å bidra til at voksne som møter barn og unge i sin hverdag skal få
styrket sine ferdigheter i å samtale med dem om vold og overgrep. Portalen skal
øke de voksnes kompetanse på dette området, og gi dem mulighet til å (videre)utvikle sine ferdigheter gjennom et simuleringsspill. Opplæringsportalen har derfor
to hoveddeler; en kunnskapsdel og en øvingsdel. For å trene opp en aldersspesifikk
tilnærming er gruppen av barn og unge delt i tre; barnehagebarn opp til 6 år, barn i
alderen 6 - 13 år og ungdom 13 - 18 år.
SNAKKE ble lansert på regionale konferanser våren 2018, med sikte på å nå ut til
målgruppen og skape interesse for øvingsportalen. Det er utarbeidet en felles
kommunikasjonsplan, og felles promoteringsmateriell for SNAKKE, som RVTSene
bruker i promotering og presentasjon av SNAKKE.
Piloteringen av SNAKKE er i 2018 gjennomført i samsvar med implementeringsplan
for SNAKKE, som ble oversendt BLD i mars 2018. I tråd med en "train the trainers"modell har RVTSene i denne perioden undervist 408 ansatte i 22 barnehager i 8
kommuner/bydeler nasjonalt, og utviklet et opplæringsprogram basert på
øvingsportalen. Foreløpige erfaringer fra piloteringen er at en stor andel
barnehageansatte i pilotbarnehagene rapporterer at de tryggere på hvordan de skal
snakke med barn ved bekymring om vold og overgrep, og hva de skal gjøre ved
bekymring for et barn. Vi ser også at opplæringen fører til en økning i antall
barnehageansatte som rapporterer at de har gode rutiner for å følge opp barn de er
bekymret for.
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O 2.3.1 c) Bidra til bruk av digitalt informasjonsmateriell om vold og overgrep i
barnehage og skole

2018

Innhold til det digitale læringsverktøyet Jeg Vet er utviklet i 2018, og lasert i
betaversjon på www.jegvet.no. Læringsressursen skal bidra til at barnehager og
skoler har et opplæringstilbud som fremmer livsmestring og er systematisk,
kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig. Jeg Vet skal bidra til at alle barn og elever
skal få kunnskap om hva vold er, egne rettigheter og hvor de kan få hjelp. Jeg Vet
kan brukes i alle fag, og er temabasert. Ressursen er forankret i skolens
læreplanverk og rammeplan for barnehager. Ressursen er utviklet i samråd med
Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Ressursen bygger på innsiktsarbeid og
dialog med barn, ungdom og ansatte i skoler og barnehager, forskningsbasert
kunnskap og tett samarbeid med fagekspertise på voldsområdet.
For å komplementere «Jeg vet», utvikler Bufdir en støtteressurs, som retter seg mot
leder-, eier- og myndighetsnivået i utdanningssektoren. Støtteressursen skal
inneholde informasjon som bevisstgjør disse nivåene sine forpliktelser til å drive
voldsforebyggende opplæring, og verktøy til å tilrettelegge for at dette gjennomføres
på en god måte.
Bufdir har i 2018 igangsatt implementeringsfremmende aktiviteter, for å tilrettelegge
for at målgruppen kjenner og tar i bruk Jeg Vet, i tråd med implementeringsplan for
Jeg Vet. Jeg Vet ble, sammen med øvingsportalen SNAKKE
(www.snakkemedbarn.no) lansert på regionale konferanser våren 2018. Bufdir
vurderer at Jeg Vet og SNAKKE komplementerer hverandre på en god måte, og bør
presenteres for sektoren som en beredskapspakke. Dette er integrert som poeng i
implementeringsplaner for ressursene. For å gjøre Jeg Vet kjent blant målgruppen,
har Bufdir i 2018 startet å utvikle en promoteringsfilm for Jeg Vet.
For å identifisere eksisterende kunnskap og kunnskapsbehov knyttet til effekt av
opplærings- og informasjonstiltak når det gjelder forebygging og avdekking av vold
mot barn og unge, har Folkehelseinstituttet gjennomført en systematisk kartlegging
av feltet i 2018. Funnene vil integreres i Bufdirs FoU-arbeid i 2019.

Vedlegg 1 – Årsrapporten 2018 - Bufdir

Side 4 av 29

O 2.3.1 d) I samarbeid med KS vurdere behovet for veiledere eller andre
pedagogiske verktøy om hvordan ansatte i kommuner kan avdekke og følge opp
vold i nære relasjoner, jf. anmodningsvedtak 596 (2016-2017)

2018

Vi har valgt å følge opp dette oppdraget gjennom 0-24-samarbeidet hvor bedre
tverrfaglig innsats er tatt inn som en egen satsing. Tilskuddsordningen Tilskudd til
systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn ble i 2018 samordnet med
tilskuddsordningen «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling».
Bufdir forvalter tilskuddsordningen i samråd med Helsedirektoratet. Deler av
bevilgningen øremerkes kommuner som har pågående prosjekttilskudd fra
Helsedirektoratets tilskuddsordning «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) i 2017. Bufdir
bistår og veileder kommunene med utviklingsarbeidet i samarbeid med
Helsedirektoratet og de regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS).
Evalueringer av tilskuddsordningene og andre modeller for tidlig innsats viser at det
er utfordringer knyttet til å få engasjert alle sektorer i kommunene i arbeidet. 0-24samarbeidet anses som en nyttig arena for å få koblet de øvrige sektorene godt på.
I 2018 har Bufdir og helsedirektoratet samarbeidet med KS om å igangsette en
arbeidsgruppe under 0-24 som skal jobbe for å oppnå et bedre tverrfaglig
samarbeid om utsatte barn og unge i kommunene. Dette inkluderer en vurdering av
verktøy, modeller eller veiledere og et arbeid med å tilrettelegge disse, slik at de
oppleves relevante for alle aktuelle sektorer i kommunene. Arbeidet fortsetter i
2019.
Det har vært utfordrende å komme fram til en hensiktsmessig form på dette
arbeidet, noe som har gjort at vi er kommet i gang senere enn planlagt, derfor er
dette oppdraget lyssatt til gult.

O 2.3.1 e) Igangsette en evaluering av ordningen med tverrfaglige
konsultasjonsteam

2018

Bufdir fikk i 2018 i oppdrag å igangsette en evaluering av ordningen med tverrfaglig
konsultasjonsteam. Det er inngår kontrakt med UNI Rokkansenteret om oppdraget.
Arbeidet er i rute og skal etter planen leveres 1. juli 2019.

O 2.3.1 f) Følge opp evalueringen av sentrene mot incest- og seksuelle overgrep

2018

NOVA gjennomførte i 2016 og 2017 en evaluering av arbeidet ved sentrene mot
incest og seksuelle overgrep. Rapporten ble lansert 29. november 2017. En
hovedkonklusjon i evalueringen er at sentrene bør bestå som egne tiltak og som et
supplement til de ordinære offentlige hjelpetiltakene, at det er store forskjeller i
sentrenes dimensjonering, fra et par årsverk ved de minste sentrene til godt over ti
ved de største.
Bufdir arrangerte en samling der alle sentrene mot incest- og seksuelle overgrep
fikk muligheten til å komme med innspill til evalueringen. Notat med anbefalinger fra
Bufdir for videre oppfølging er oversendt departementet.
På oppdrag fra Bufdir skal NOVA nå skrive en forskningsartikkel, som oppfølging av
evalueringen, med tematikken “nye idealbrukere” på sentrene. Artikkelen er
forventet ferdig i løpet av våren 2019.

O 2.3.1 g) Gjennomgå direktoratets veiledere, rundskriv og retningslinjer for å sikre
at vold og overgrep er godt nok ivaretatt der det er relevant
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2018

Bufdir har ikke hatt kapasitet til å gjøre dette ferdig i 2018. Vi vurderer at det vil
være naturlig å foreta en slik gjennomgang i forbindelse med kartleggingen som
gjøres i forkant av en kompetansestrategi i 2019.
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O 2.3.1 h) Prøve ut en modell for håndtering av vold og overgrep mot sårbare
voksne (TryggEst)

2018

TryggEst skal bidra til å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot
risikoutsatte voksne. Dette omfatter forebygging, avdekking og håndtering av fysisk
vold, psykisk vold, seksuelle overgrep, økonomiske overgrep og omsorgssvikt.
Negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap forstås her som dekket
av nevnte volds- og overgrepstyper. TryggEst utprøves og videreutvikles i 12
kommuner og bydeler i perioden høsten 2018-2020. Prosjektet går etter planen.

O 2.3.1 i) Bidra i arbeidet med å utvikle en strategi for å forebygge og bekjempe
internettrelaterte overgrep, jf. anmodningsvedtak nr. 605 (2016-2017)

2018

Avventer bestilling fra departementene.

O 2.3.1 j) Revidere "Veileder for utarbeidelse av plan for krisehåndtering. Mistanke
om ansattes seksuelle overgrep mot barn"

2018

Dette tiltaket har Bufdir dessverre ikke hatt mulighet til å sette i gang med i år.
Ressursene har blitt benyttet til å sikre videre arbeid med større oppdrag hvor det
allerede er lagt ned midler og ressurser. Planen er å se denne i sammenhengen
med oppdatering av alle Bufdirs retningslinjer og veiledere på voldsfeltet.
Retningslinjene og veilederne må være samstemte, og mye av innholdet i de ulike
veilederne kan gjenbrukes, også i den aktuelle veilederen.

O 2.3.2 Bidra i arbeidet med ny handlingsplan mot voldtekt som skal lanseres våren
2018

2018

Viser til Bufdirs innspill til ny handlingsplan, blant annet sendt 25.oktober 2018.

O 2.3.3 Veileder om innhold og kvalitet i krisesentertilbudet er gjort kjent i alle
kommuner

2018

Bufdir lanserte en fagveileder for kommunens krisesentertilbud 11. juni 2018.
Arbeidet har involvert brukere og ansatte ved krisesentrene, representer fra
kommuner, fylkesmenn, relevante direktorater, sentrale organisasjoner og forskere
på feltet. Veilederen videreutvikles med fagstoff og oppdateres etter innspill fra
kommuner og krisesentre, i tillegg deltar fem krisesentre (som ikke tidligere har
deltatt i arbeidet) i et eget utprøvingsprosjekt som har til formål å kvalitetssikre
innholdet.
Veilederen implementeres på ulike måter. Den er presentert på nasjonale og
regionale kompetansehevingstiltak. Det er lagt inn i RVTS-enes og fylkesmennenes
mandat for 2018 og 2019 å gjøre veilederen kjent for kommuner og krisesentre. Det
er også sendt ut brev til alle Fylkesmannsembetene og alle kommuner der Bufdir
orienterer om veilederen.
Krisesentertilbudet inngår i kommunenes helhetlige innsats mot vold i nær
relasjoner, og Bufdir har derfor utviklet informasjon om dette (også tilgjengelig som
brosjyre), som en egen del av veilederen.
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Mål 3. Et samfunn med like muligheter og uten diskriminering
Delmål 3.1 Et mer likestilt samfunn med like rettigheter
Navn
O 3.1.1 Strategiplan for bedre samordning og gjennomføring av regjeringens politikk
for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tildelingsbrev
2018

Status Rapportering
Personer med funksjonsnedsettelser møter i dag barrierer som hindrer likestilling.
Regjeringens strategi for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne, som
kom i desember, har som mål å fjerne barrierene og fremme likestilling.
Innsatsområder i strategien er utdanning, arbeid, helse- og omsorg og kultur og
fritid. Innenfor disse fire områdene skal det jobbes med universelle løsninger og
spesielle tiltak, selvbestemmelse, medvirkning, deltakelse og inkludering samt
bedre samordning på alle nivåer.
Bufdir har samarbeidet med BLD om strategien og ble blant annet bedt om å gi
innspill knyttet til samordning på direktoratsnivå. I innspill til strategidelen, utarbeidet
Bufdir beskrivelser av sentrale aktører på feltet, utfordringer for samarbeid mellom
aktørene og forslag til strategiske grep for å bedre samarbeidet mellom
direktoratene. På et eget seminar med kommunene ga kommunene tilbakemelding
om at de ønsket mer samordning fra staten blant annet knyttet til informasjon.
Bufdir samarbeider med BLD om handlingsplandelen i 2019.

O 3.1.2 Bufdir skal delta i program for kapasitetsutvikling, LIKE – likestilling for
utvikling i perioden 2017-2021 i tråd med rammeavtale om LIKE for 2017–2021
mellom Bufdir og direktoratet for utviklingssamarbeid – Norad

2018

Bufdir har jobbet med programmet Likestilling for utvikling (LIKE) siden høsten
2017. To halve stillinger har blitt frikjøpt fra Norad til arbeidet. Høsten 2018 har
programmet utviklet seg og vokst, og Bufdir har avsatt ytterligere en halv stilling til
arbeidet.
Bufdir har i 2018 bidratt til utvikling av LIKE som program, i tillegg til utvikling av
landprogram i Nepal og Etiopia. Fra august 2018 har direktoratet overtatt mye av
den koordinerende rollen som tidligere lå i Norad. Direktoratet har deltatt på, og
ledet, delegasjonsreiser til Nepal og Etiopia flere ganger i 2018. Videre har vi deltatt
på en rekke planleggingsmøter og strategisamling.
Bufdir har videre bidratt med faglige innspill i forbindelse med utviklingen av et LIKE
Lett program. Vi har utarbeidet fagmateriale til bruk i programmet, og startet
sondering av norske aktører som kan bidra inn.
Arbeidet har gått som planlagt i 2018.
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O 3.1.5 FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
(CRPD): Utvikle god kunnskap og statistikk på området. Bidra til å øke kunnskap
om og kjennskap til konvensjonen på regionalt og kommunalt nivå

2018

Bufdir har utformet et forslag til et prosjekt som skal se på tiltak for å sikre bedre
gjennomføring av CRPD i kommunene. På oppdrag for Bufdir har
Likestillingssentrene gjort en kartlegging som gir et innblikk i kunnskapsstatusen
hos kommuner og fylkesmenn.
Som en del av arbeidet har også Bufdir fått innspill fra paraplyorganisasjonene, og
hatt kontakt med arbeidsgruppen for sjumilssteget. Dette har ført til økt bevissthet
om konvensjonen hos de involverte embetene, arbeidsgruppen for sjumilssteget og
de regionale likestillingssentrene.
Vi mener iverksetting av utarbeidet prosjekt vil kunne føre til at:
•
personer med nedsatt funksjonsevne blir likestilt i kommunene
•
kommunene får økt kunnskap om det konkrete innholdet i konvensjonen
og hvordan de kan bruke denne i sitt arbeid
•
personer med nedsatt funksjonsevne får oppfylt rettighetene de har krav
på i kommunen der de bor fordi konvensjonen blir en selvfølgelig del av
vurderingene i kommunen
•
færre klager på vedtak til kommuner og fylkesmenn fordi vedtakene er
riktige, og har god kvalitet.

O 3.1.6 Arrangere en årlig, bred konferanse om kjønnslikestilling

2018

For første gang arrangerte Bufdir og BLD Nasjonal konferanse om likestilling
mellom kjønnene. Tema for årets konferanse var #Metoo hva nå? Seksuell
trakassering i arbeidslivet. Konferansen ble arrangert i Oslo 28.februar og ca. 250
deltok på konferansen. Under konferansen ble kunnskap og tiltak for å forebygge
seksuell trakassering delt. Konferansen nådde et bredt publikum, og bidro til å øke
oppmerksomheten om hvordan arbeidsgivere kan forebygge og håndtere seksuell
trakassering.

O 3.1.7 Utvikle en overordnet plan og strategi for å videreutvikle sin rolle som
fagdirektorat på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet

2018

I 2018 har vi utviklet en strategi for Bufdirs likestillingsarbeid. Vi har hatt en bred
prosess. Strategiperioden er for 2019-2021. Vi har definert frem mål, med
tilhørende innsatsområder (strategiske grep):
1. Bidra til et likestilt og inkluderende utdannings- og arbeidsliv
2. Økt kompetanse og bevissthet om diskriminering hos sektormyndigheter og i
befolkningen
3. Tilgjengelig, oppdatert og anvendbar statistikk, indikatorer og kunnskap om
likestilling og universell utforming
4. Samarbeid og samordning for helhetlig og målrettet innsats
5. Utvikle vårt eget arbeid som arbeidsgiver med inkludering og likestilling
Vi er nå i gang med å utarbeide en plan for tiltak for det enkelte år. Vedlagt er selve
strategidokumentet. Strategien vil bli lagt ut på våre nettsider.
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O 3.1.8 Rapportere på foreløpige erfaringer med samarbeidet med KMD om
universell utforming

2018

I praksis innebærer avtalen at KMD får faglig støtte fra Bufdir til vurdering av
søknader i KMDs tilskuddsforvaltning, og anledning til å bringe Bufdirs kompetanse
om universell utforming i planlegging inn i arbeidet med byutvikling og
områdesatsing, utvikling av veiledere, vurdering av prosjektrapporter og rådgiving til
Staten kartverk.
Bufdir skal involveres nærmere inn i KMDs konferanser om planlegging og få tilbud
om å delta på relevante kompetansehevende tiltak. KMD forplikter seg på samme
måte til å bidra til Bufdirs fagkonferanser og kompetansehevende tiltak.
Ressursbruk: Varierer ifht. aktivitetsnivå. Men ca. 15 %.
Dialogen er løpende, men også faste kontaktmøter, litt mer enn 1 gang i måneden.
Saksbehandler fra KMD/ Planavdelingen og saksbehandler fra Bufdir/ Avdeling for
likestilling og universell utforming møtes. Samarbeidet er godt, nyttig for begge
parter og det er lav terskel for å ta kontakt.

O 3.1.9 Utkast til oppdatert veileder om konsekvenser for likestilling i løpet av 2018,
slik at den er i tråd med revidert utredningsinstruks og ny likestillings- og
diskrimineringslov

2018

Oppdraget er fullført. Utkast til oppdatert veileder ble oversendt BLD 7. jaunar 2019.
Under utarbeidelsen av utkast til veileder har direktoratet hatt et innspillsmøte med
LDO, KMD, Hdir, FIN, DFØ og IMDi om et førsteutkast. POD og Udir har gitt
skriftlige innspill. En ytterligere skriftlig innspillsrunde ble gjennomført etter
utarbeidelse av et andre utkast.

Mål 4. Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom
Delmål 4.1 Like muligheter til deltakelse for barn og ungdom
Navn
O 4.1.1 Bufdir skal overta ansvaret for SSBs statistikk om barn og unge. Bufdir skal
vurdere nytten og bruken av statistikken og foreslå eventuelle behov for
videreutvikling
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Tildelingsbrev
2018

Status Rapportering
Ny kontrakt for oppdraget ble utformet for 2018, og Bufdir innledet dialog med SSB
om potensielle utviklingsmuligheter. I forbindelse med videreutvikling av
Oppvekststatus skal Bufdir se dette i sammenheng med eventuell videreutvikling av
SSBs statistikk om barn og unge.
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Delmål 4.2 Redusere konsekvenser av fattigdom for barn og ungdom
Navn
O 4.2.2 Bufdir skal utvikle kommuneindikatorer på oppvekstfeltet

Tildelingsbrev
2018

Status Rapportering
Dette er satt i gult fordi oppdraget er påbegynt men ikke fullført i 2018. Direktoratet
har også hatt dialog med BLD om oppdraget i løpet av 2018.
Vi har løftet oppdraget inn i 0-24-samarbeidet på grunn av arbeidets tverrfaglige og
tverrsektorielle karakter. Oppvekststatistikk på kommunenivå forutsetter samarbeid
og koordinering mellom velferdsdirektoratene og andre berørte aktører.
Det ble derfor opprettet en tverrdirektorial arbeidsgruppe som har utredet hvordan
direktoratene kan samarbeide om kommuneindikatorer på oppvekstfeltet. Gjennom
arbeidet har det kommet frem at det er mer utfordrende for direktoratene å enes om
en felles løsning enn først antatt, men det er gjort fremskritt i dette arbeidet.
Prosjektet videreføres i 0-24-samarbeidet i 2019.

O 4.2.3 Bufdir skal utvikle en strategi for at kunnskap, god praksis, relevante
verktøy og tiltak om barnefattigdom gjøres kjent og tilgjengelig i kommuner,
organisasjoner og relevante miljøer

2018

Bufdir har i 2018 ferdigstilt digital veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som
lever i fattigdom. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med kommuner,
organisasjoner og andre direktorat. Veilederen er et verktøy for kommunene om
hvordan arbeidet mot fattigdom blant barn kan innrettes. Veilederen er bredt
innrettet, og inneholder kunnskap, god praksis og relevante verktøy.
Bufdir har vært opptatt av å spre informasjon om veilederen til samarbeidsaktører
og i ulike relevante fora. Informasjon om veilederen er lagt ut på relevante
nettsider/-portaler (for eksempel Bufdir.no, veiviseren, forebygging.no), og er
presentert på en rekke konferanser med ansatte i kommuner, organisasjoner,
fylkesmannsembeter og direktorater som målgruppe.
Det er dessuten spilt inn et oppdrag til tildelingsbrev 2019 til Fylkesmannen om å
benytte veilederen i sitt arbeid med å formidle kunnskap om lavinntektsfamilier til
kommunene.

Mål 5. Utsatte barn og ungdom gis omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter
Delmål 5.1 Tiltak og tjenester av riktig kvalitet til rett tid
Navn

Tildelingsbrev

Status Rapportering

O 5.1.1 Utredninger i kompetansestrategien

2018

Utredningen gjennomføres iht plan, jf. oversendelse til BLD 15. mars 2018.

O 5.1.2 Evaluere de ulike spesialiserte hjelpetiltaksprogrammene som tilbys i dag
og sikre at barn og unge gis en betydelig rolle i denne evalueringen

2018

Arbeidet er startet opp, og det arbeides med å finne den mest hensiktsmessige
måten å gjennomføre evalueringen på, i tråd med føringene fra vedtaket i stortinget.
Satt i gult fordi det er påbegynt men ikke fullført.
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O 5.1.3 Utvikle innholdet i og retningslinjer for det statlige tilbudet av spesialiserte
hjelpetiltak, jf. Prop 73 L (2016-2017)

2018

Arbeidet er ikke formelt igangsatt, men det er lagt planer for å legge rammer for
arbeidet i løpet av februar 2019, med mål at retningslinjene utarbeides i løpet av
2019, og ses i sammenheng med arbeidet med grunnmodell for hjelpetiltak, jf.
oppdrag i tillegg 7 til TB 2018. Er påbegynt men ikke fullført, men er lyssatt til grønt,
da vi vil kunne komme i mål i alle fall i 2019.

O 5.1.4 Utvikle og foreslå retningslinjer for målgruppe for og innhold i det
spesialiserte tilbudet til sped- og småbarn, i samarbeid med relevante parter, jf.
Prop. 73 L (2016-2017)

2018

Satt i gult fordi oppdraget er påbegynt men ikke fullført.
Direktoratet har gjennom 2018 jobbet med å utarbeide kunnskapsgrunnlaget som
de faglige retningslinje skal bygge på. Det har vært spesiell oppmerksomhet mot å
jobbe frem anbefalte metoder om utredning av omsorgskompetanse, og å tenke ut
en fasemodell for det helhetlige tilbudet (standardisert forløp). Det har videre vært
fokus på å se alternative utrednings- og behandlingsforløp som ikke er døgnbasert
og her har Bufdir sett på erfaringer fra andre land.
Det gjenstår noen juridiske avklaringer knyttet til Prop L 73 og lovhjemmelen for
dette hjelpetiltaket før retningslinjene kan sluttføres i sin helhet.

O 5.1.5 Utvikle og foreslå retningslinjer for målgruppe og innhold i det statlige
tilbudet av spesialiserte fosterhjem, jf. Prop. 73 L (2016-2017)

2018

Et første utkast av retningslinjene er utarbeidet og skal sendes til høring i Bufetats
regioner. Arbeidet videre skal koordineres med andre retningslinjer tjenesteutvikling
har ansvaret for. Det er satt av en egen prosessansvarlig for å koordinere dette
arbeidet i tillegg til saksbehandler for hver enkelt retningslinje.

O 5.1.6 Utvikle og anbefale barnevernstiltak som kan hindre uønsket oppsplitting av
søskenflokker som må plasseres utenfor hjemmet

2018

Bufdir har satt ut et FoU- prosjekt "Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor
foreldrehjemmet", der bla et kunnskapsgrunnlag og en analyse vedrørende søsken
er ett av flere oppdrag. Leveranser; Kunnskapsinnhenting mars 2019, analyse
august 2019.

O 5.1.7 Utrede hvordan barneverntjenesten kan få hjelp til veiledning i saker med
mindreårige ofre for menneskehandel og vurdere behovet og mulighetene for
nærmere oppfølging av slike saker

2018

Departementet presiserte 28.06.2018 at dette oppdraget for 2018 var å konkretisere
innholdet i anmodningsvedtaket og gjøre rede for organisatoriske og økonomiske
konsekvenser.
Direktoratet har utredet dette i 2018, herunder konkretisert innhold og vurdert
organisatoriske konsekvenser. Det oversendes ikke en egen redegjørelse til
departementet over administrative og økonomiske konsekvenser, da det allerede er
bevilget kr. 5,1 mill. til opprettelse av en sentral veiledningsfunksjon i 2019.

O 5.1.8 Oppdatere Tvangsekteskap og æresrelatert vold – en veileder til
barnevernstjenesten fra 2012. Arbeidet må ses i sammenheng med revisjonen av
retningslinjene om etterlatte barn i utlandet

Vedlegg 1 – Årsrapporten 2018 - Bufdir

2018

Veilederen ble lansert i betaversjon på bufetat.no i september, og i endelig versjon
01.01.19. Oppdraget er fullført.
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O 5.1.9 Bidra til at alle kommuner har en forsvarlig ordning for akuttberedskap

2018

Det ble sendt ut en survey til alle barnevernledere for å kartlegge akuttberedskapen
i de kommunale barnevernstjenestene. Dette ble gjort i april 2017 og det ble gjentatt
i april 2018. Undersøkelsen i 2018 hadde en svarprosent på 75% og viste at 69%
av tjenestene har en akuttberedskap. Dette var en forbedring fra 2017 da
tilsvarende survey viste at bare 52% av kommunene hadde en slik beredskap. Det
planlegges å gjenta surveyen i 2019.
Det er satt ut et FOU-oppdrag om akuttarbeidet i det kommunale barnevernet.
Resultatene fra dette forskningsprosjektet blir en viktig del av kunnskapsgrunnlaget
når Bufdir skal utvikles faglige anbefalinger om akuttarbeidet i kommunen.
Forskningsresultatene og oppdraget ferdigstilles juli 2020.

O 5.1.10 Overta forvaltningsansvaret for Statistisk Sentralbyrås publikasjon
"Barnevernsinstitusjoner"

2018

Vi har overtatt ansvaret for denne avtalen fra BLD, og inngikk i 2018 kontrakt med
SSB om videreutviklingen av denne statistikken.

O 5.1.11 Kvalitet i barneverninstitusjoner: Effektmålinger og brukerundersøkelser

2018

I 2018 har Bufdir anskaffet systemstøtten som trengs for å gjennomføre
effektmålinger og erfaringsinnhenting (brukerundersøkelser) i
barneverninstitusjoner. Leverandøren startet tilpasning av løsningen høsten 2018.
Systemet skal være ferdig utviklet innen 2. tertial 2019, og piloteres i 3. tertial 2019.
Det er knyttet noen usikkerheter til hjemmelsgrunnlaget for kartlegging og til
vurderinger av personvernhensyn opp mot hensynet til systematisk oppfølging av
trygghet og effekt av tilbudet i institusjonene. Bufdir arbeider med å avklare disse
problemstillingene parallelt med utviklingen av systemstøtte. Dette er årsaken til at
oppdraget er lyssatt til gult

O 5.1.12 Gjennomgå reglene for anbud i det statlige barnevernet, herunder legge
fram retningslinjer for kvalitetssikring og kontroll

2018

Oppdraget er svart ut i vårt brev til departementet datert 16.04,18 (jnr 2018/523521)

O 5.1.13 I samarbeid med kommunal sektor planlegge for en digital understøttelse
av kvalitetssystem og innbyggertjenester

2018

Bufdir har i 2018 utarbeidet piloteringsstrategi for barnevernsfaglig kvalitetssystem.
Dette for å forberede pilotering av enkelte elementer uten digital understøttelse.
Metodikken har som mål å være brukerrettet, smidig og lærende. Dette innebærer
blant annet at leveransene deles inn i mindre selvstendige elementer som kan tas i
bruk og skape verdi i barneverntjenestene, alene og i kombinasjon med digitale
arbeidsverktøy.
Forskningsmiljøer, praksisfeltet og brukere skal involveres i ulike faser av
utviklingen gjennom samlinger, brukertester og pilotering. Dette skal gi grunnlag for
læring og forbedring underveis i utviklingen. Målet er å utvikle verktøy som treffer
målgruppen og som skaper verdi for dem som skal ta dem i bruk.
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Delmål 5.3 Rettsikkerhet for barn, ungdom og familiene deres
Navn
O 5.3.1 Bufdir skal informere kommunene om at det i tilfeller der barnet har alvorlige
atferdsvansker er viktig å fremme sak etter barnevernloven § 4-24 eller treffe vedtak
etter § 4-26, også når barnet er under barneverntjenestens omsorg

Vedlegg 1 – Årsrapporten 2018 - Bufdir

Tildelingsbrev
2018

Status Rapportering
Vi har skrevet til alle fylkesmennene om viktigheten av at barneverntjenesten sørger
for riktig hjemmelsgrunnlag ved plassering av barn. Direktoratet har videre satt dette
på dagsorden i møter med barnevernledere på samlinger i regi av Fylkesmannen.

Side 13 av 29

Andre oppdrag fra tildelingsbrev
Navn

Tildelingsbrev

Status Rapportering

Oppdatere rundskrivet "Endring av barnevernloven § 4-20 og adopsjonsloven § 1 —
adopsjon mot foreldrenes vilje", ev. utarbeid nytt rundskriv, ifm med at ny
adopsjonslov trer i kraft

Tillegg nr 1

Etter dialog med departementet er det avtalt at leveransen skyves til første del av
2019.

Utarbeide forslag til maler for veiledere og faglige anbefalinger

Tillegg nr 1

Fullført - Bufdir har sendt BLD forslag til mal for orientering til BLD i forbindelse med
nye veiledere og faglige anbefalinger. Malen er tatt i bruk.

Revidere opptrappingsplanen for barn i mekling

Tillegg nr 1

Oppdraget kom i tillegg 1 i TB 2018. Planen ble revidert i 2018. Den reviderte
rapporten ble sendt BLD 29.6.2018.

Oppdatere informasjonsflak for familievernkontorene

Tillegg nr 1

Levert BLD 3. april.

Avvikle navn og mandater for Deltasenteret og LHBTI-senteret

Tillegg nr 1

Fullført.
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Oppfølging av Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for
2016

Tillegg nr 2

1.

Rutiner for å sikre at det mottas tilstrekkelig informasjon om bruken av
tilskuddene: Bufdir har i 2018 revidert rutinene for tilskuddsforvaltning til
kompetansesentrene. I tilskuddsbrevene fra og med 2019 er det satt inn
tydeligere kriterier for måloppnåelse/indikatorer, med tilhørende
rapporteringskrav. Dette gjør det lettere å følge med på bruken av
tilskuddet. Rutinene omfatter også nøye gjennomgang av årsrapportene (i
samarbeid med Helsedirektoratet når det gjelder
RBUP/RKBUene/NKVTS).
Sentrene er i tillegg gjort oppmerksomme på at direktoratene framover vil
ha forsterket oppmerksomhet på risiko for kryss-subsidiering i strid med
EØS-reglementet. I tilskuddsbrevene for 2019 er det derfor satt inn et
konkret krav om at årsrapport og regnskap skal vise tydelig hvilke
aktiviteter som er finansiert gjennom tilskudd fra Bufdir/Helsedirektoratet.
Det blir presisert at sentrene har ansvar for å sikre at kryss-subsidiering
ikke foregår. I årsrapporten skal de gjøre rede for hvordan de jobber for å
unngå dette.

2.

Vurderinger som er gjort om oppbygging av egenkapital: Den
rutinemessige gjennomgangen av årsrapport og regnskap omfatter en
vurdering av sentrenes egenkapital. Bufdir vurderer at sentrenes
egenkapital er i tråd med gjeldende krav.
NUBU:
Bufdir har gjort en utredning om hvorvidt NUBU har anledning til å bruke
driftstilskuddet fra Bufdir til å bygge sikringsfond til dekning av framtidige,
ikke forfalte pensjonsforpliktelser - og i så fall om avsetningen er i tråd med
pensjonsansvaret de har. Vår vurdering er følgende:
Alle ansatte i NUBU er medlemmer i Statens Pensjonskasse (SPK), og
mottar ytelsespensjon. NUBU er såkalt «fristilt medlem» i SPK, som
innebærer at NUBU har fullt økonomisk ansvar for ansattes pensjon og
bærer risikoen knyttet til fremtidige pensjonsforpliktelser. SPK har bare en
fondsforvaltningsfunksjon, og bistår NUBU med beregningen av den årlige
premien. I henhold til den opprinnelige driftsavtalen mellom departementet
og Atferdssenteret skal oppdragsgiver styre oppgaver og virksomheten
ved senteret (§ 2). Tilskuddet skal dekke lønnsutgifter og pensjonsutgifter
til SPK, og «departementet/de samarbeidende departementer bevilger
midler til fullfinansiering av senterets virksomhet» (§ 66). Bufdir anser
derfor NUBUs sikringsfond som legitimt. I forbindelse med eierskiftet av
NUBU 1.1.2019, godkjente Arbeids- og sosialdepartementet i oktober 2018
at pensjonsordningen i SPK skulle videreføres på samme vilkår som
tidligere, og eierskiftet tilsier dermed ikke noen endring i vårt syn på
NUBUs sikringsfond.
RKBU/RBUP/NKVTS:
Hovedtyngden av midler til disse sentrene gis av Helsedirektoratet. Det ble
ikke funnet uregelmessigheter med hensyn til egenkapital i
gjennomgangen av årsregnskap og rapportering for 2017. Tilsvarende
gjennomgang vil rutinemessig bli gjort med utgangspunkt i årsrapportene
for 2018 og videre.
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Statistikk over tilsyn med barn i fosterhjem

Tillegg nr 2

Informasjon om tilsyn med barn i fosterhjem er inkludert i den nettbaserte
kommunemonitoren. Det er også lagt til rette for at rapporteringene fra
barnevernstjenestene inneholder informasjon om tilsyn med barn i fosterhjem i alle
kommuner - også kommuner som har lagt tilsynsansvaret til andre instanser enn
barnevernet.
Bufdir har sendt en systematisk oversikt til BLD over kommunene når det gjelder
fristbrudd i undersøkelsessaker, samt tilsyn med og oppfølging av barn i fosterhjem.
Dette er en halvårlig oversikt over tilstanden på disse områdene og kommunene er
kategorisert etter ulik grad av risiko: 1) Betydelige og vedvarende avvik i henhold til
lov og forskrift (rød), 2) Mindre omfattende avvik, ev. positiv utvikling siste år (gul),
og 3) Ingen eller få avvik (grønn). Modellen er basert på data fra kommunenes
halvårsrapportering, 1. halvår 2018.
Modellen viste at 51 barnevernstjenester eller 18 pst av alle barnevernstjenester har
betydelig avvik i henhold til lov og forskrift. 104 barnevernstjenester har moderat
risiko og 127 har ingen eller få avvik. Antallet i de ulike kategoriene vil være
avhengig av hvor grenseverdiene i modellen er satt. Vi ser at de 3 nordligste fylkene
har den høyeste andelen kommuner i rød kategori. I Finnmark er 63 prosent av
barnevernstjenestene kategorisert med farge rød. Dette sier ikke nødvendigvis noe
om omfanget av antall saker med avvik, men indikerer at mange kommuner har
andeler som overskrider grenseverdiene.

Følge opp og vurdere anbefalingene fra Fafos evaluering av nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom i forbindelse med revisjon av regelverket for
2019

Tillegg nr 2

Fullført. Evalueringen ble fulgt opp med endringer i rundskriv (regelverk) på
tilskuddsordningen for 2019. Bufdir igangsatte et arbeid med pilotordning i
kommunene for å sikre måloppnåelse på fritidserklæringen. Barn og unge som ikke
kan delta grunnet foreldrenes økonomi skal hjelpes til å delta jevnlig i aktivitet
gjennom en ubyråkratisk ordning forvaltet av kommunene. Disse planene er noe
endret etter fritidskortet ble lansert og direktoratet avventer avklaring rundt dette.
Direktoratet er i dialog med departementet og følger opp arbeidet med å slå
sammen flere tilskuddsordninger som er rettet mot usatte barn og unge.
Fremdriftsplan for arbeidet vil bli oversendt departementet 28. mars 2019.

Forberedelse til revisjon av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner

Tillegg nr 2

Fullført.

Nasjonal kompetansestrategi om vold og overgrep

Tillegg nr 2

Se omtale under O 2.3.1 a).
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Arrangere nordisk konferanse om universell utforming og smarte byer

Tillegg nr 3

Konferansen Inclusive Smart City ble arrangert av Bufdir på oppdrag av BLD med
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og Ruter som medarrangører.
Statssekretær i KMD, Paul Chaffey, åpnet konferansen.
To mål for konferansen var å presentere brukerperspektiv og å gi deltakerne et
nordisk perspektiv på inkluderende smarte byer. Vi jobbet derfor aktivt med å finne
personlige historier og gode innleggere også utenfor Norge, og fikk med oss dyktige
innleggere fra Sverige, Danmark, Island, Tyskland og USA. I tillegg hadde vi
spennende foredragsholdere fra WHO og G3ict, som ga oss et mer internasjonalt
perspektiv på inkluderende smarte byer.
Konferansen besto av tre løp, med IKT som hovedfokus. Dagen åpnet med
fellessesjoner fram til lunsj, før deltakerne kunne velge mellom løpene IKT,
transport og bygg og arkitektur som parallelle løp. Vi avsluttet dagen med tre felles
foredrag i hovedsalen, før vi inviterte til nettverksresepsjon med servering.
Hovedløpet ble ledet av Torgeir Waterhouse fra IKT Norge, og konferansen hadde
210 påmeldte deltakere.

Anbefaling om overgangsordninger mellom forsøk og barnevernsreform, samt
eventuell videreføring av tiltak i forsøkskommunene

Tillegg nr 4

Oppdraget ble besvart i brev til BLD 1.10.18.

Utarbeide forslag til tiltak for å gjøre adopsjonsprosesser raskere og enklere

Tillegg nr 4

Fullført. Forslag til tiltak ble oversendt departementet ved brev 01.10.18.

Utarbeide oversikt over saksbehandlingstider for søknader om adopsjon

Tillegg nr 4

Fullført. Oversikt over saksbehandlingstider ble oversendt departementet ved brev
01.10.18. Saksbehandlingstider for 2018 følger av vedlegg til direktoratets
årsrapport.

Kjønnsdelte yrkes- og utdanningsvalg: kunnskapsoppsummering og kartlegging av
tiltak

Tillegg nr 4

Bufdir lyste ut oppdraget i august 2018. Oppdraget har en økonomisk ramme på kr.
1 000 000 eks. mva. Det er budsjettert midler i 2018 og 2019 på kap.871, post 21 til
dette formålet.
Vi mottok fem tilbud på utlysningen. Institutt for samfunnsforskning (ISF) fikk
oppdraget, og kontrakt ble signert 2. oktober 2018. Oppdraget er i rute. Bufdir
mottok en disposisjon fra ISF 15. desember 2018, og vil få overlevert ferdig rapport
1. mars 2019.

Oversette Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020 til nordsamisk

Tillegg nr 4

Handlingsplanen er ferdig oversatt. Det ble trykket 250 eks i januar 2019 (DSS).

Vurderinger knyttet til vedtak om å øke andelen institusjonsplasser levert av ideelle
aktører

Tillegg nr 5

Bufdir gjennomførte en utredning av ulike alternativer for gjennomføring av
Stortingets vedtak 762, herunder utredning av de viktigste konsekvensene og de
største risikoområdene. Dette ble oversendt BLD i forkant av
økonomioppfølgingsmøte mellom BLD og Bufdir 1.3.2019. Bufdir arbeider nå videre
med å vurdere ulike avtaleformer knyttet til de ulike alternativene.
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Implementering av endringer i barnevernloven

Tillegg nr 5

Bufdir har deltatt på en rekke barnevernledersamlinger hvor lovendringene har blitt
diskutert og gjennomgått. Endringene har også blitt presentert på samling for alle
landets fylkesmannsembeter.

Faglig vurdering av prosjektene Akutten Kristiansand og Akutten Nord-Trøndelag

Tillegg nr 5

Departementet hadde behov for direktoratets faglige vurdering av prosjektene fordi
prosjektperioden for begge prosjektene nærmet seg slutten. Akutten Kristiansand
skal etter planen vare ut 2019. Akutten Nord-Trøndelag får ikke lenger tildelt midler
over statsbudsjettet, men prosjektet drives videre gjennom ordinære driftsmidler og
overførte midler fra helseforetaket.
På bakgrunn av innspill fra de to prosjektene besvarte direktoratet departementets
oppdrag og overnevnte spørsmål i september 2018.

Etablere et nytt videreutdanningstilbud som skal styrke barnevernets kunnskap om
arbeid med familier med minoritetsetnisk bakgrunn

Tillegg nr 5

Oppdraget om å etablere et nytt videreutdanningstilbud er gitt til VID, Stavanger.
Videreutdanningen starter etter planen opp høsten 2019.

Tverrdirektoralt oppdrag. Utarbeide forslag til rutiner for informasjon og varsling
mellom offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og
kjønnslemlestelse

Tillegg nr 5

IMDI oversendte det tverrdirektoratlige forslaget til rutiner til
Kunnskapsdepartementet 15.11.18.

Utvalg, helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten

Tillegg nr 5

En kontaktperson fra Bufdir er oppnevnt, og bidrar i 50% stilling for sekretariatet til
Familievernutvalget.

Planlegge og gjennomføre IDAHOT

Tillegg nr 5

Bufdir har satt i gang arbeidet med å planlegge og organisere IDAHOBIT Forum
2019, i samarbeid med BLD. Utkast til prosjektbeskrivelse, budsjett, program,
fremdriftsplan og forslag til konferanselokaler har blitt utarbeidet.

Regjeringens inkluderingsdugnad og 5-prosentmålet

Tillegg nr 5

Bufdir arbeider både som direktorat på likestillingsområdet i samarbeid med KMD
om inkluderingsdugnaden, og som egen statlig virksomhet bl.a. gjennom
Mangfoldsnettverket. Bufdir har vært representert i samarbeidsmøte med KMD, og
har gitt innspill til hvordan dugnaden kan gjennomføres. Vi har hatt kontakt med Difi
når det gjelder registrering av kandidater med "hull i CVen" i rekrutteringssystem, og
avventer mer informasjon fra KMD/Difi om hvordan dette skal løses i praksis. Vi har
endret vår mangfoldserklæring i stillingsannonsene våre for å gjenspeile
inkluderingsdugnaden.

Opplæringstilbud om arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn

Tillegg nr 6

Arbeidet med en anskaffelse er igangsatt og arbeidet er i rute.
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Oppsigelse av tjenesteavtale og vedlikeholdsavtale ProSak

Tillegg nr 6

For å sikre stabil drift for egne tjenester kreves det et dedikert fokus. I juni 2018 sa
direktoratet derfor opp tjenesteavtalen med Fylkesnemndene for barnevern og
sosiale saker. Begge parter hadde en erkjennelse av at Bufdir ikke vil klare å levere
tjenester på det nivået som Fylkesnemndene har behov for. Avtalen hadde seks
måneders oppsigelsestid, men FBS har ikke klart å etablere seg med ny leverandør
innenfor denne tidsrammen. Våre forpliktelser er dermed forlenget, og
opprettholdes fram til ny leverandør er på plass. Vi har dermed foreløpig ikke nådd
ambisjonen med å frigjøre ressurser og styrke driften av egne tjenester for vår etat.

Evaluering av status og handlingsplaner for universell utforming - bestilling av
skisse til prosjekt med kostnadsoverslagegg til oppdrag

Tillegg nr 6

Fullført

Oppfølging av nasjonal plan for hjelpetiltak i barnevernet, utvikle det faglige
innholdet i en grunnmodell for hjelpetiltaksarbeidet i barnevernstjenestene

Tillegg nr 7

Arbeidet er påbegynt gjennom involvering av fagekspertise på hjelpetiltaksområdet,
samt dialog med barnevernstjenester og brukerrådet om hvordan de kan involveres
i utviklingsarbeidet.
Bufdir leverte i mars 2018 forslag til en nasjonal plan for hjelpetiltak til
departementet. Gjennom statsbudsjettet for 2019 og i tillegg nr. 7 til tildelingsbrev
for 2018 har Bufdir fått i oppdrag å utvikle innholdet en grunnmodell for hjelpetiltak,
som kan piloteres fra 2020. Dette skal gjøres i samarbeid med kunnskapsaktører og
aktører i barnevernet, der barnevernstjenester i kommunene og representanter for
barn, ungdom og foreldre skal involveres. Det skal sikres at grunnmodellen tar
hensyn til hvordan hjelpetiltaksarbeidet kan tilpasses barn og familier med
minoritetsbakgrunn og ulike kulturelle kontekster. Arbeidet er påbegynt ved at det er
samlet ekspertise på hjelpetiltaksområdet som kan bidra i utviklingen av innholdet.
Videre er det planlagt hvordan barnevernstjenester kan involveres i
utviklingsarbeidet. Rammene for utviklingsarbeidet vil være satt på plass innen
våren 2019, og selve utviklingsarbeidet vil skyte fart fra høsten 2019.

Oppdrag om å utrede bedre beskyttelse av ufødt liv

Tillegg nr 7

Arbeidet har ikke startet opp ennå, derfor satt i gult.

Samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger, samt om etablering og nedlegging av
asylmottak og omsorgssentre

Tillegg nr 7

Dette følges opp gjennom direktørens deltakelse i Nasjonalt utvalg om bosetting av
flyktninger samt etablering og nedlegging av asylmottak og omsorgssentre.

Samvær med beskyttet tilsyn og mandat for evaluering

Tillegg nr 7

Utarbeidet forslag til mandat, levert BLD.

Retningslinjer om barnevernets taushetsplikt

Tillegg nr 8

Oppdraget skal ferdigstilles i løpet av 2019.

Oppfølging av evalueringen av MultifunC

Tillegg nr 8

Det anbefales at de to eksisterende MultifunC-institusjonene opprettholdes inntil
videre. Bufdir vil foreta en vurdering av muligheter for videreutvikling av modellen
med vekt på bevarings- og forbedringsområder, sett i sammenheng med arbeidet
med å definere et standardisert forløp for behandlingsinstitusjonene. Tidsplanen
legger opp til at vurdering kan oversendes departementet i oktober. Se eget
vedlegg.
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Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten

Tillegg nr 9

Retningslinjene har vært på høring. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet jobber
våren 2019 med å ferdigstille retningslinjene. Retningslinjene og vurderingene av
de prinsipielle spørsmålene vil bli lagt frem for departementet før publisering.

Oppfølging av evaluering av tilsynsordning for barn i fosterhjem

Tillegg nr 9

Arbeidet har ikke startet opp ennå, derfor satt i gult.

Prosjekt om private aktører i barnevernet

Tillegg nr 10

Bestillingen fra BLD av 14.2.2019 vedr. innhenting av data til prosjektet Private
aktører i barnevernet jf. Saksnr. BLD 18/514 ble svart ut av Bufdir 4.3.2019. Bufdir
har levert data som er tilgjengelig i fagsystemene Agresso og Birk, samt
perioderapportering, herunder direktoratets årsrapporter og månedsrapportene fra
Bufetats regioner.

Oppdrag knyttet til økte midler til veiledning og støtte av fosterhjem

Tillegg nr 10

Bufdir foreslår at:
1. Midlene brukes til kompetanseheving i barneverntjenestenes arbeid med
fosterhjem i barnets slekt eller nære nettverk og
2. Utvikling av tilpassede verktøy for kvalitetssikring av hele fosterhjemsforløpet i
barnets familie eller nettverk.
Oppdrag utført og levert BLD innen utsatt frist 13.2.19.

O1 Informasjonssikkerhet: Utarbeide plan og gjennomføre tiltak for bedring av
informasjonssikkerheten. Herunder vurdere både strategiske, organisatoriske og
tekniske tiltak.

2018

Det er gjennomført en rekke tiltak gjennom 2018, men virksomheten har fortsatt
utfordringer knyttet til driftsstabilitet og oppetid på driftsplattformen og ulike
systemer.

O2 Informasjonssikkerhet: Ferdigstille styringssystem for informasjonssikkerhet i
henhold til anerkjente standarder, kravene i eForvaltningsforskriftens § 15 og
personopplysningsloven. Utarbeide oversikt over tiltak som identifiseres i
gjennomgangen av styringssystemet for informasjonssikkerhet

2018

Det har vært gjennomført betydelige implementeringsaktiviteter, men
implementering av ny personvernlov og integrasjon av dette sett opp mot
styringssystem for informasjonssikkerhet er ikke sluttført.

Arbeid for å motvirke arbeidslivskrimininalitet

2018

Direktoratet har delegert myndigheten til å følge opp lønns- og arbeidsvilkår ved
kjøp av barneverntjenester til region øst. Det har i 2018 vært arbeidet med en
klargjøring av rammene for kontroll opp mot forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i
offentlige kontrakter, tariffavtaler og turnusordninger. Tjenesteleveransen til det
enkelte barnet følges opp av regionene.
Det er foretatt risikobaserte stikkprøvekontroller på om andel faglærte av de ansatte
er i tråd med inngåtte rammeavtaler. Avvikene følges opp av direktoratet.

Sosiale hensyn i offentlige anskaffelser: Oppgi hvorvidt det er stilt krav om sosiale
hensyn i anskaffelser som er gjennomført.

2018

Det stilles krav til om sosiale hensyn i alle anskaffelser over kr. 100 000,-. Kravet er
nedfelt i Bufetats standard avtalevilkår for kjøp av varer og tjenester, kap. 19. I
anskaffelser som omhandler såkalte høyrisikoprodukter, stiles det krav om at
leverandøren må signere egenerklæring om etiske kontraktsvilkår (ILOs
kjernekonvensjoner).

Miljøkrav i anskaffelser: Kort orientering om status for bruk av miljøkrav og innføring
og oppfølging av miljøledelse.

2018

Det stilles krav til om miljøhensyn i alle anskaffelser over kr. 100 000,-. Kravet er
nedfelt i Bufetats standard avtalevilkår for kjøp av varer og tjenester, kap. 19. I
anskaffelser som omhandler såkalte høyrisikoprodukter, stiles det krav om at
leverandøren må signere egenerklæring om standarder, miljø og klima.
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Med bakgrunn i Digitaliseringsrundskriv H-7/1 vurdere hvilke tjenester som bør ses i
sammenheng med andre virksomheters tjenester og om disse tjenestene egner seg
for utvikling av tjenestekjeder

2018

Fullført. Se årsrapporten for omtale av tjenestekjedene.

Bufdir skal gjennomføre en beredskapsøvelse i 2018

2018

Bufdir har deltatt i beredskapsøvelse i regi av BLD.

Gi en oversikt over samtlige tilskuddsordninger Bufdir forvalter i form av en
oppstilling med: navn på tilskuddsordning, søknadsfrist, forventet offentliggjøring av
vedtak, utbetalingstidspunkt, sum tildelingsbrev, utbetalt, rest

2018

Direktoratet oversendte oversikt innen angitt frist.

Vurdere revisjon av rundskriv med regelverk for samtlige tilskuddsordninger.
Forslag til endringer i regelverk til tilskuddsordninger må forelegges departementet
senest 2 måneder før utlysning

2018

Fulgt opp, med enkelte avvik knytte til fristen på 2 måneder. Dette skyldes i
vesentlig grad at saksbehandling og utbetaling til tilskuddsmotakere prioriteres foran
arbeid med regelverk. Da har tiden blitt knapp ved enkelte tilfeller.

Evaluering av ordningen Tilskudd til drift av funksjonshemmedes organisasjoner

2018

Evaluering ble gjennomført og brukermedvirkning fra paraplyorganisasjonene FFO,
SAFO og Unge funksjonshemmede ble ivaretatt. Rambøll AS utførte evalueringen
på oppdrag fra Bufdir. Hovedkonklusjonene er at det var ønske om å se på
kriteriene for gruppeplassering av organisasjoner, likepersoner og ekspertutvalgets
rolle. Evalueringen resulterte i at det ble igangsatt prosess med endring av
regelverk til forskrifts form.

Levekårsundersøkelse på lhbti-feltet

2018

Oppdraget ny levekårsundersøkelse på skk-feltet ble utlyst våren 2018. Oppdraget
ble tildelt Universitetet i Bergen i samarbeid med Nordlandsforskning og KUN.
Oppdragstakerne leverte underveisrapport i desember 2018, og den videre planen
er at kvalitativ forstudie samt spørreskjema til spørreundersøkelse leveres juni
2019. Etter dette kan opsjon om gjennomføring av levekårsundersøkelse bli utløst.
Levekårsundersøkelsen skal ferdigstilles i 2020.

Helsesatsingen - etablering av to nye institusjoner

2018

Rapport fra nasjonal arbeidsgruppe (innhold, målgruppe, metodikk mv) ble ferdigstilt
i juni 2018. Både region sør og region nord har hatt utfordringer hva gjelder ledelse
og rekruttering av helsepersonell til institusjonene. Arbeidet ble derfor noe forsinket i
henhold til plan.

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017-2020 Trygghet, mangfold, åpenhet

2018

I arbeidet med koordineringen av handlingsplanen på lhbti-feltet, har Bufdir i 2018
gjennomført et møte i direktoratsgruppen som arbeider med implementering av
handlingsplanen, og et møte i referanseforum for sivilsamfunnsaktører. Det ble
gjennomført en rapporteringsrunde for 2018 i desember 2018. Når det kommer til
Bufdirs "egne" tiltak, er de aller fleste tiltakene igangsatt, med unntak av 4c og 15b.
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Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

2018

Bufdir har hovedansvar for 9 tiltak som alle er i prosess. I 2018 fikk Bufdir ansvar for
to hasteoppdrag relatert til handlingsplanens tematikk, å revidere «Tvangsekteskap
og æresrelatert vold – en veileder til barneverntjenesten» og å delta i arbeidet med
å utvikle forslag til felles rutiner for informasjon og varsling i saker som omhandler
negativ sosial kontroll. Dette har begge vært arbeidskrevende oppdrag, som til en
viss grad har påvirket gjennomføringen av tiltakene i handlingsplanen.
Bufdir har deltatt i koordineringsgruppa for oppfølging av planen, som er ledet av
IMDI. I 2018 ble direktoratet varslet om at koordineringen av handlingsplanen flyttes
til departementet. Etter dette har IMDI i fasilitert et tverrdirektoralt samarbeid hvor
Bufdir er med.

Bistå BLD i arbeidet med ny adopsjonslov og forskrifter m.v.

2018

Arbeidet er ferdigstilt 1. juli 2018

Omfang av hatefulle ytringer

2018

I desember leverte ISF, på oppdrag fra Bufdir, studien "Erfaringer med hatytringer
og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen."
Studien er god, nøktern og informativ, og bidrar med ny kunnskap om hatefulle
ytringer og konsekvensene av slike ytringer. Rapporten lanseres i februar 2019.

Bufdir skal i samarbeid med Skatteetaten bidra til digitalisering av prosessen for
prøving og vigsel

2018

Bufdir har gitt faglig bistand til Skatteetatens arbeid med å digitalisere prosessen for
prøving og vigsel. Digital løsning for søknad om prøvingsattest har blitt lansert i
2018. Bufdir har utarbeidet og fremlagt utkast til endring i forskrift om registrering og
melding om vigsel for departementet. Forskriftsendringen trådte i kraft fra 1. januar
2019. Arbeidet med å digitalisere melding om vigsel vil fortsette i 2019.

Videreføring av arbeidet med veiledningsopplegg rettet mot foreldre og foresatte
som er bekymret for barna sine (ICDP)

2018

Bufdir har gitt Bufetats spisskompetansemiljø for foreldrestøtte ansvaret for å
videreføre arbeidet med veiledningsopplegg rettet mot foreldre og foresatte som er
bekymret for barna sine. SKM har i 2018 sett på hvordan veiledningsopplegg kan
tilpasses ungdomsforeldre med generelle bekymringer for sine ungdommer.

Øke bruk av foreldrestøttende tiltak ved krisesentre og å videreføre arbeidet med å
spre bruk av ICDP på krisesentre

2018

Bufdir har gitt Bufetats spisskompetansemiljø for foreldrestøtte ansvaret for å spre
ICDP i krisesenter (tiltak 33 i foreldrestøttestrategien). Opplæring av ICDP-veiledere
i krisesenterene har fortsatt i 2018. Antall krisesentre som har
foreldreveiledning/ICDP kompetanse økte fra 19 sentre i 2017 til 25 sentre i 2018. I
2018 ble det arrangert ICDP grupper for foreldre ved 16 krisesentre
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Tidligere tildelingsbrev
Navn

Tildelingsbrev

Status Avsluttet Rapportering

Kvalitets- og kompetansestyrking i barnevernet (TB 2017 O 5.1.2)

2017

Viser til omtale under delmål 5.1 i årsrapport

Utrede formelle kompetanse- og kvalifikasjonskrav for barnevernledere,
samt vurdere autorisasjonsordning knyttet til kravene (TB 2017 O 5.1.4)

2017

Viser til omtale 2. tertialrapport.

Oppfølging av Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (TB
2017 O 5.2.3 a)

2017

Direktoratet har jobbet med oppfølging av Handlingsplanen mot menneskehandel.
Dette har for 2018 vært rettet mot kompetanseheving i barneverntjenestene, samt
deltakelse i en arbeidsgruppe i regi av KRIPOS om utarbeidelse av rutiner for å
gjennomføre effektive etterforskninger når barn kan være ofre for
menneskehandel.

Bedre helsehjelp til barn i barnevernet (TB 2017 O 5.2.4)

2017

Oppdragene løses i samarbeid med Hdir, samt RHFene og Bufetat der det er
påkrevet. Det vises til statusmøtet med BLD og HOD 22. november 2018 der
status og fremdriftsplan for oppdragene ble presentert. Det vises videre til
rapportering på oppdraget om å etablere nytt institusjonstilbud for barn med behov
for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk
helsehjelp som ble sendt BLD 4.12.2018. Oppdragene er i rute i henhold til
fremdriftsplaner som ble presentert i møtet 22. november, og i henhold til brev av
4.12.2018.
Nedenfor følger rapportering på de fire oppdragene som fremgår av TB 2018.
1. Utvikling/implementering av modeller/strukturer som sikrer barn i barnevernet
tidlig utredning for psykiske helseplager og tilgang på nødvendig helsehjelp
Oppdraget løses ved at det utarbeides et samhandlingsforløp utredning/kartlegging
av psykiske helse hos barn i barnevernet. Samhandlingsforløpet utarbeides etter
modell av pakkeforløpene i helsetjenesten. Samhandlingsforløpet skal bidra til at
barn i barnevernet blir kartlagt og utredet tidlig for sine eventuelle psykiske vansker
slik at barnet sikres nødvendig psykisk helsehjelp når det har behov for det.
Samhandlingsforløpet beskriver ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den
kommunale barnevernstjenesten og helsetjenesten for å nå denne målsetningen.
Samhandlingsforløpet skal sendes på ekstern høring våren 2019 og ferdigstilles
medio 2019. Implementering høst 2019 og vår 2020.
Oppdraget løses videre ved at det utvikles tverrfaglige oppsøkende behandlingsog oppfølgningsteam (FACT-team) som har som mål å oppsøke familier som det
er utfordrende å nå. Helsedirektoratet har hovedansvaret for dette arbeidet.

Vedlegg 1 – Årsrapporten 2018 - Bufdir

Side 23 av 29

2. Beskrivelse av målgruppe, innhold i og organisering av omsorgs- og
behandlingsinstitusjoner.
Bufdir, Hdir, Bufetats regioner og RHFene samarbeider om etablering av et nytt
institusjonstilbud for barn med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og
samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. Etablering og oppstart av det nye
institusjonstilbudet er forventet å starte opp i Bodø og Søgne i 2019. Det er
utarbeidet nasjonale føringer for målgruppe, innhold og organisering for det nye
tilbudet og det er igangsatt følgeforskning av etablering og drift.

3. Utarbeide nasjonale føringer for innhold i samarbeidsavtaler mellom kommunalt
og statlig barnevern, kommune og spesialisthelsetjeneste
Det jobbes med å utarbeide føringene for innhold i samarbeidsavtaler i rundskrivet
Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste.
Implementering vår 2019.
4. Tilrettelegging for/oppstart av bruk av digitale verktøy for psykisk helsehjelp til
barn i barneverninstitusjon
Oppdraget løses ved at kunnskapsgrunnlaget på området er styrket ved at det er
bestilt en utreding. Rapport fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) Bruk av
digitale verktøy for psykisk helsehjelp til barn i barneverninstitusjon, ble ferdigstilt
og mottatt februar 2018 og danner et godt grunnlag for det videre arbeidet.
Blant annet på bakgrunn av rapporten fra UNN er det igangsatt en pilot der bruk av
videoløsning skal benyttes i behandling og oppfølging av barn og unge på
barneverninstitusjon som har behov for helsehjelp fra BUP.
Piloten startet høsten 2018, og avsluttes med evalueringsrapport våren 2020.
Målet er implementering av tiltaket i 2020/21
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Oppfølging av tiltak i regjeringens strategi mot hatefulle ytringer (TB 2017
O 3.1.4)

2017

Bufdir har i 2018 videreført arbeidet med å skape bevissthet om hva hatefulle
ytringer er, konsekvenser på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå og hvordan
slike ytringer skal bekjempes. Direktoratet har hatt ansvar for å iverksette av
regjeringens flerårige strategi mot hatefulle ytringer. I 2018 hatt direktoratet hatt et
tett samarbeid med ulike nasjonale og regionale aktører i dette arbeidet, blant
andre den norske Stopp hatprat-kampanjen, likestillingssentrene og
kunnskapsmiljøer.
I 2018 har Bufdir sammen med andre aktører lagt til rette for møteplasser på
regionalt nivå for å sette søkelys på hatytringer og hvordan dette kan forebygges.
Sammen med Nordland fylkeskommune og Rådet for likestilling av
funksjonshemmede i Nordland var Bufdir medarrangør av temadager som handlet
om hatytringer mot funksjonshemmede. Hatytringer som et demokratisk problem
var tema i ett av Senter for Likestilling sine arrangementer under Arendalsuka.
Høsten 2018 var Bufdir sammen med Likestillingssenteret og flere andre aktører
medarrangør for en fagdag i Hamar som løftet frem individuelle og
samfunnsmessige konsekvenser av hatprat og ekskluderende holdninger, og med
dette skape økt bevisstgjøring rundt hatefulle ytringer som samfunnsproblem.
Arrangementet involverte blant andre elever i videregående skole. På senhøsten
arrangerte Bufdir sammen med Kirkelig dialogsenter i Stavanger et
ungdomsseminar i Stavanger. Seminaret handlet om hatprat mot religiøse
minoriteter, kontrovers og religionskritikk, med særlig vekt på hvordan en jobber
med disse problemstillingene blant ungdom og var rettet både mot elever og
lærere på ungdomsskoletrinnet.
Gjennom disse regionale møtene har vi satt oppmerksomhet på ulike
problemstillinger knyttet til hatefulle ytringer på et regionalt nivå.
Bufdir har ansvar for kunnskapsoppbygging på feltet og har satt i gang flere
forskningsprosjekter som belyser ulike problemstillinger knyttet til hatefulle ytringer.
HL-senteret sin rapport "Tiltak mot hatefulle ytringer: Kunnskaps- og tiltaksoversikt"
ble lagt fram i juni 2018. Ved utgangen av 2018 ferdigstilte ISF en studie av
omfanga v hatefulle ytringer (blir lansert vinteren 2019). Fafo har gjennomført en
studie av holdninger til likestilling, diskriminering og hatefulle ytringer som også
legges frem på nyåret 2019. I tillegg har vi igangsatt et forskningsprosjekt om
deltakere i internettdebatter med hard tone. Dette prosjektet blir ferdigstilt høsten
2019.
I 2018 har Bufdir igangsatt arbeidet med en kampanje trakassering i arbeidslivet
som er planlagt ferdigstilt våren 2019.

Nasjonal plan for hjelpetiltak (TB 2017 O 5.1.9)

2017

Ferdigstilt.

Bufdir skal gjennomføre forskningsevaluering av nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom. Lansering og oppfølging overfor
BLD (TB 2017, O 4.2.1)

2017

Ferdigstilt januar 2018.
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Utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer som viser effekt av opphold i
barneverninstitusjon og som sier noe om tjenestenes kvalitet (TB 2016 O
4.1.7)

2016

Oppdraget er lagt til spisskompetansemiljøene. De skal utarbeide forslag til
kvalitetsindikatorer som kan anvendes for å registrere viktige aspekter av
tjenestens kvalitet.
Direktoratet vil være med og bidra inn i arbeidet.

Forsøk med økt oppgave- og finansieringsansvar for kommunalt
barnevern (TB 2016, O 4.2.3)

2016

Rapportering på forsøket følger et eget løp og sendes til BLD som et vedlegg til
årsrapporten

Revidere rundskriv Q-42/15 om barnevern over landegrenser (TB 2016
tillegg 6)

2016

Direktoratet oversendte forslag til revidert rundskriv til departementet sommeren
2017, og fikk tilbakemelding fra departementet i des. 2017. Det har i 2018 vært
jobbet videre med dette, men oppfølging av arbeidet har blitt forsinket. Ny
foreleggelse for UD og JD gjenstår.

Barnevern over landegrenser – Informasjonsmateriell om norsk
barnevern (TB 2016, O 2 tillegg 1)

2016

Fullført.

Revidere retningslinjene om etterlatte barn i utlandet

2017

Se omtale under O 5.1.8. Dette har vært en arbeidskrevende prosess med mange
instanser involvert. Arbeidet er blitt forsinket, men retningslinjene vil bli publisert
våren 2019 etter nærmere avtale med departementet.

Barnefattigdomsindikatorene

Tidligere

Bufdir oppdaterte barnefattigdom.no med ny statistikk for 2016. Siden ble omlaget
til det nye kommunemonitorgrensesnittet. Ny statistikk for husholdninger med barn
som enhet ble også bestilt og publisert, samt delbydelstall for Oslo for alle
indikatorene.

Delta i KOSTRA-arbeidsgruppe for skjema om krisesenter og innsats mot
vold i nære relasjoner

Tidligere

Bufdir har deltatt regelmessig i møtene som omhandler KOSTRA-skjema 7B.
Bufdir har levert forslag til endringer i skjemaet og har således bidratt til flere
endringer.

Drifte forum for likestillingsdata

Tidligere

Det ble avholdt to møter i forum for likestillingsdata i 2018. Det første i februar
2018, og det andre 21. august 2018.

Etablere veiledningsteam

Tidligere

I 2018 har Bufdir etablert veiledningsteam. Det er rekruttert 11 veiledere til teamet
som i par veileder til sammen 13 kommuner. Fylkesmannen har foreslått
kommuner som får veiledning. Veiledningen startet 1.5.18 og skal pågå til
1.5.2020.

Følge opp Meld. St. 17 (2015-2016) Trygghet og omsorg – Fosterhjem til
barns beste

Tidligere

De fleste tiltakene følger fremdriftsplanen. Unntaket er tiltak 7 og vedtak 754 som
omhandler kartleggings- og matchingsverktøy.

Følge opp rammeavtale med SSB om likestillingsrelatert statistikk

Tidligere

Gjennom 2018-avtalen har SBS levert to analyseartikler til Bufdir, en om seksuell
trakassering, vold og trusler i arbeidslivet, og en om bruk av kontantstøtte. Annet
arbeid, for eksempel knyttet til koordinering av likestillingsrelatert statistikk, har
også blitt levert i tråd med avtalen.
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Kommuneindikatorer for personer med funksjonsnedsettelse

Tidligere

Kommunemonitor på feltet nedsatt funksjonsevne er utarbeidet og ble lansert 3.
desember. Monitoren vil gjøre det enklere og mer oversiktlig for bl.a. kommuner å
skaffe oversikt og kunnskap om viktige tjenester for personer med nedsatt
funksjonsevne.

Oppdatere og videreutvikle kjønnslikestillingsindikatorer

Tidligere

Indikatorene har blitt oppdatert jevnlig gjennom året. Av videreutvikling har flere
artikler blitt oversatt til nynorsk.

Oppdatere og videreutvikle Levekårsstatus for personer med nedsatt
funksjonsevne

Tidligere

Levekårsstatus er oppdatert med tall fra SSBs leveranse, samt annet relevant
kunnskap. Arbeidet med å gjennomgå og forbedre innhold pågår kontinuerlig etter
plan.

Oppdatere rundskriv Q-20/2016

Tidligere

Oppdateringen av rundskrivet blir ikke ferdigsstilt i år, av hensyn til å kunne
inkludere informasjon om nye digitale løsninger for prøving og vigsel. Utkast til
revidering vil bli forelagt departementet i løpet av første tertial 2019.

Prøve ut Nurse Family Partnership-programmet

Tidligere

Familie for første gang/Nurse-Family Partnership (NFP) er et selektivt,
forebyggende tiltak for foreldre i særlig utfordrende livssituasjoner, med opptil 64
hjemmebesøk fra en familiesykepleier fra tidlig graviditet til barnet er 2 år.
Programmet er faseinndelt: 1) tilpasning, 2) utprøving og pilotering 3) randomisert
kontrollstudie/effektevaluering og 4) utrulling. Programmet er nå i fase 2.
Programmet har rekruttert 150 familier i henhold til målsetningen. Utprøvingen og
pilotering av NFP pågår i Oslo og Rogaland til midten av 2021 når siste rekrutterte
barn m familie har gjennomført programmet.
Programmet følgeevalueres og delrapport 2 av 3 ble ferdigstilt i desember 2018.
Følgeevalueringen gir nyttig informasjon om programmets implementering og om
kriteriene for inklusjon/eksklusjon av deltakerne til programmet i norsk kontekst og
kjennetegn ved familiene (sårbarhetsfaktorer). Følgeevalueringen gir også
informasjon om deltakernes og familiesykepleiernes erfaringer og opplevelse av
programmet i første del av utprøvingen som er meget positiv.
De foreløpige funnene peker mot at programmet når familier som ikke kan få den
oppfølgingen de har behov for i de ordinære tjenestene, at programmet oppleves
som styrkebasert og at tilbudet som gis er kvalitativt forskjellig fra, og i liten grad
overlapper med oppfølging fra andre tjenester (eksempelvis helsestasjon,
barnevern, psykisk helsevern).
Følgeevalueringens siste delrapport er planlagt ferdigstilt i desember 2019.
Følgeevalueringen vil i liten grad kunne si noe om programmets effekt og anses
derfor ikke som tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne ta stilling til en
nasjonal utrulling av programmet.

Registerbasert statistikk for personer med funksjonsnedsettelse hovedprosjekt

Vedlegg 1 – Årsrapporten 2018 - Bufdir

Tidligere

Prosjektet har holdt tidsplanen i 2018

Side 27 av 29

Retningslinjer for barneverntjenestens ansvar for barn som begår
kriminelle handlinger

Tidligere

Retningslinjene ferdigstilles og sendes på høring innen 15. februar 2019.

Statens pris for boligsosialt arbeid - jurymedlem

Tidligere

Bufdir har deltatt i jury for statens pris for boligsosialt arbeid, og bidratt inn i
arbeidet med å vurdere kandidater og dele ut pris. Statens pris for boligsosialt
arbeid ble tildelt Stord kommune på Boligsosial lederkonferanse 25. oktober 2018.

Tolkningsuttalelser og regelverksavklaringer

Tidligere

Direktoratet har i 2018 avgitt 14 tolkingsuttalelser som er publisert digitalt, og gjort
kjent hos relevante aktører.

Utredningsoppdrag - Samisk barnevern (TB 2017 5.1.8)

Tidligere

Utredning, inkludert FOU-oppdrag utført av RKBU Nord/Universitetet i Tromsø, ble
gjennomført og rapport med anbefalinger ble oversendt BLD april 2018. Utkast til
satsingsforslag for 2020 om utvidelse av RESAK/RESAG (Regionalt samisk
kompetansesenter) til kompetansemiljø for barnevern med samiske barn og
familier, som blant annet kan veilede kommunal barneverntjeneste, ble utarbeidet
og oversendt BLD høsten 2018.

Utvikle statistikksider om levekår og likestillingssituasjonen for etniske
minoritetsgrupper

Tidligere

Arbeidet med å utvikle nye nettsider som omhandler statistikk knyttet til
diskriminering på bakgrunn av etnisitet, religion og livssyn, startet opp i andre
halvdel av 2018. Nettsidene lanseres i august 2019.
I forbindelse med dette arbeidet har ISF fått i oppdrag å gjennomføre
undersøkelser om kunnskap om og holdninger til etnisk og religiøst mangfold i tre
sektorer. Dette oppdraget skal ferdigstilles i desember 2019 og funn fra
undersøkelsene vil publiseres på nettsidene om statistikk knyttet til diskriminering
på bakgrunn av etnisitet, religion og livssyn.

Utvikle statistikksider om levekår og livssituasjon for lhbti-personer

Tidligere

Statistikksidene ble lansert i forbindelse med Pride-uken i juni 2018. Bufdir har fått
god respons på sidene, særlig på de nye holdningstallene. Det var flere
medieoppslag om utviklingen i holdninger, og vi opplever at det har vært særlig
stor interesse for tall brutt ned på region. Sidene blir oppdatert når ny forskning og
statistikk kommer til.

Vedlikehold- og videreutvikling av HandleKraftprogrammet. Oppfølging
av tilrettelegging av HK for private aktører

Tidligere

Deltakere fra private aktører på HandleKraft- programmet (KVUP)
Regionene fikk i oppdrag å tilrettelegge for opplæring i HandleKraft-programmet for
private aktører etter kostpris. Med unntak av region nord (hvor ingen private
aktører var interesserte pga kostpris), er det gjennomført opplæring av private
aktører i programmet. Totalt sett er det ca. 580 deltakere fra private aktører på
landsbasis som har vært eller skal igjennom HandleKraft- programmet den
nærmeste fremtiden.
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Videreutvikling av krisesentertilbudet til utsatte grupper

Tidligere

Utviklingsprosjektene for å styrke krisesentertilbudet til særlige utsatte grupper
(hovedfokus rus, psykiatri og funksjonsnedsettelse) pågikk i seks kommuner i
2018. Det ble også rekruttert en ny kommune (Alta) med tilhørende krisesenter, og
i tillegg til de nevnte gruppene vil det være et fokus på et tilrettelagt tilbud til den
samiske befolkningen. I forbindelse med nedleggelsen av samisk krise- og
incestsenter i Karasjok har Bufdir etablert kontakt med kommunen for å finne
løsninger for å gjenopprette og styrke krise- og incestsentertilbudet i indre
Finnmark. Arbeidet i Finnmark vil prioriteres i 2019.
Bufdir har vært på besøk i de aktuelle kommunene og tilbyr råd/veiledning til lokale
prosjektledere. Kommunene har fått på plass samarbeidsavtaler med andre
relevante hjelpeinstanser og samarbeidskommuner som skal garantere at
målgruppen får et krisesentertilbud eller et tilsvarende tilbud i kommunen. Et
eksempel er Oslo krisesenter og Thereses Hus som i forbindelse med
utviklingsprosjektet har formalisert et samarbeid som gjør at det finnes et
lavterskeltilbud til voldsutsatte kvinner i aktiv rus i Oslo.
Det er blitt gjennomført kompetansehevingstiltak i samarbeid med RVTS.
Noen erfaringer basert på utviklingsprosjektene beskrives og inngår i fagveilederen
for innhold og kvalitet i krisesentertilbudet. Denne informasjonen skal
videreutvikles.

Vurdere om det er vesentlige endringer på institusjonsfeltet, utover de
som er foreslått i NOU 2016:16, som bør tas med inn i det videre
arbeidet med ny barnevernslov eller i andre politikkutviklingsprosesser

Tidligere

Oppdraget ble levert til BLD med to leveranser i 2018, senest 28. mars 2018. Det
har ikke kommet tilbakemeldinger på leveransen fra BLD. Forslag til å styrke
kompetansen i barneverninstitusjonene blir i hovedsak ivaretatt gjennom pågående
kompetanseutredninger. Forøvrig er det pågående utviklings- og
forskningsoppdrag knyttet til institusjonene.
Det vises også til den særskilte gjennomgangen og undersøkelsen av statlige- og
private akutt, omsorgs- og behandlingsinstitusjoner initiert av BLD i forbindelse
med Vestlundveien barneverninstitusjon.
Det finnens hverken et nasjonalt kunnskapsgrunnlag, faglige nasjonale
retningslinjer, eller tilstrekkelig juridiske avklaringer om hva som er forsvarlig
omsorg- og behandling i barneverninstitusjon. Både LOT, Bufdirs undersøkelser av
institusjonene, og ordinært godkjenningsarbeid i regionene, understøtter behov for
utvikling av bedre nasjonalt kunnskapsgrunnlag, og faglige og juridiske føringer på
institusjonsområdet.
Forøvrig vises det til pågående utviklingsarbeid i spisskompetansemiljøene, hvor
blant annet spisskompetansemiljøet SKM omsorg og arbeidet med å utvikle
standardiserte forløp for omsorgs- og behandlingsinstitusjoner, er viktig.
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