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FOROR D

FORORD
Vekst og utvikling for barn, unge og familier er
visjonen og motivasjonen. Kvalitet i alt vi gjør
har vært fundamentet for vår strategi siden
Kvalitetsutviklingsprogrammet ble etablert i 2011.
Kvalitetsutviklingsprogrammet har bidratt til et felles
kvalitetsbegrep og forståelse i etaten. Dette ligger
fast, og arbeidet med kontinuerlig kvalitetsutvikling
fortsetter med årlige prioriteringer av tiltak.

DIREKTØR BUFDIR
MARI TROMMALD

Etatens ansvar for å yte bistand og ivareta
bistandsplikten er grunnleggende. Bufetat er ansvarlig
for at tjenester er faglig forsvarlige - uavhengig
av hvem som leverer tjenesten. Vi benytter oss av
kunnskapsbasert praksis. Tiltakene vi iverksetter
i etaten de kommende årene vil være fundert i vår
definisjon av kvalitet i tjenestene.
Bufetat vil fremover møte økte krav til forsvarlighet,
kvalitet og likeverdighet i tjenestene. Videre er det krav
til medvirkning, effektivisering og kontinuerlig endring,
samarbeid og digitalisering.
Bufetats strategi skal være retningsgivende for
hvordan ledere og medarbeidere i etaten utvikler
tjenestetilbudet.

Oslo, april 2017

B U F E TATS STR ATEG I 2018- 20 2 0

3

VISJON OG VERD I E R
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VISJON OG VERDIER

«Vekst og utvikling for barn, unge og familier.»
Vi er en tjenesteleverandør som ligger i front internasjonalt. Vår praksis ivaretar barn, unge og familiers behov,
bidrar til økt livsmestring og er basert på beste tilgjengelige kunnskap. Bufetat har ledende og kunnskapsbasert
praksis til beste for barn, unge og familier.
Barn, unge og familiers behov og preferanser ligger til grunn for alt vårt arbeid.
Arbeidet skal bygge på etatens verdigrunnlag respekt, åpenhet og deltagelse.
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MÅ LG RU PPER
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MÅLGRUPPER

BARN, UNGE OG FAMILIER

SAMARBEIDSPARTNERE

Barn, unge og familier som trenger hjelp, bistand
og støtte i utfordrende og sårbare situasjoner er
grunnlaget for etatens eksistens og er vår primære
målgruppe.

For å sikre systematisk medvirkning samarbeider
vi med brukerorganisasjoner. Vi samarbeider med
kommunale tjenester som skoler, barnehager,
helsestasjon, helsetjenester – fastlege, psykisk
helse og barnevern. Vi samarbeider med
spesialisthelsetjenester, utdanningsinstitusjoner,
politi, kriminalomsorg, forsvaret, fagdirektorater,
tilsynsmyndigheter som Fylkesmannen, Helsetilsynet,
direktoratet/departement.

KOMMUNER
Vi har bistandsplikt overfor kommunene på flere
områder.

LEVERANDØRER
Private institusjoner og - fosterhjem, kirkelige
familievernkontor og eksterne meklere leverer
tjenester på vegne av oss. Vi skal påse at alle tjenester
vi formidler er forsvarlige og holder riktig kvalitet.

I tillegg samarbeider vi med private og frivillige
organisasjoner som KS, interesseorganisasjoner,
Krisesenter, Senter for incest og seksuelle overgrep,
frivillige organisasjoner, fylkesnemnd og domstoler.
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KVAL I TET
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KVALITET

Kvalitet i alt vi gjør er grunnpilar i etatens strategi. Langsiktige mål, innsatsområder og strategiske grep er utledet
av vår definisjon av tjenester av god kvalitet.

VIRKNINGSFULLE

UTNYTTER RESSURSENE PÅ EN GOD MÅTE

Tjenestene er virkningsfulle når barn, unge og familier
får hjelp til å mestre sine liv på en bedre måte.
Tjenester som er virkningsfulle har effekt som varer
over tid. Bufetat skal bidra til at barn, unge og familier
får hjelp til å klare seg godt fra tidlig alder og inn i
voksenlivet.

Vi benytter tilgjengelige ressurser slik at de gjør
størst nytte for seg. Vi iverksetter og implementerer
det som vi vet virker, og slutter med det som ikke
virker. Vi forbedrer oss kontinuerlig med effektive
arbeidsprosesser.

TILGJENGELIG OG RETTFERDIG FORDELT
TRYGGE OG SIKRE
Tjenestene er trygge og sikre når de gir nærhet,
omsorg, beskyttelse og riktig behandling. God
dokumentasjon danner grunnlag for tjenester av god
kvalitet til den enkelte bruker.

Tjenester er tilgjengelig og rettferdig fordelt når
tjenestetilbudet er tilpasset barn, unge og familiers
behov og tilbys til riktig tid. Vi skal ha likeverdige
tjenester og et differensiert tilbud.

SAMORDNET OG PREGET AV KONTINUITET
INVOLVERER BRUKERNE OG GIR DEM INNFLYTELSE
Vi lytter til barn, unge og familier og sikrer at de har
innflytelse i eget liv. Systematisk medvirkning betyr at
barn, unge og familier er med og utvikler tjenestene våre.
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Barn, unge og familier skal oppleve at deres behov
blir møtt på en helhetlig og koordinert måte. Vi skal
koordinere og samordne våre tjenester med andre
sektorer slik at barn, unge og familier opplever en
sømløs tjeneste.

/ TAG G
Illustrasjonsfoto: Lars Pettersen/Tinagent
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MÅ L OG I NNSATS OM RÅ D E R
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MÅL OG INNSATSOMRÅDER

UTFORDRINGER

LANGSIKTIGE MÅL FOR BUFETAT

• Vi skal møte økte krav til

• Barn, ungdom og familier med behov får
tilbud gjennom Bufetat til riktig tid

INNSATSOMRÅDER
1

- forsvarlighet
- likeverdige tjenester
- kvalitet i tjenestene
- medvirkning
- effektivisering og
kontinuerlig endring
- samarbeid
- digitalisering

LEDENDE PRAKSIS
2

• Det er riktig kvalitet i alle tjenester som
drives eller formidles gjennom Bufetat
• Etaten er tydelig og forutsigbar i
samhandlingen med andre
• Etaten har effektiv ressursbruk

KOMPETANSE
3

MEDVIRKNING
4

TEKNOLOGI

LEDENDE PRAKSIS

MEDVIRKNING

Vi utvikler ledende praksis ved å ha en lærende kultur,
benytte oppdaterte kunnskapsgrunnlag, utarbeide
faglige anbefalinger, standardisere og ha en
kunnskapsbasert praksis.

Medvirkning fra barn, unge og familier er en integrert
del av vår tjenesteutøvelse og de opplever at de
medvirker gjennom hele forløpet. De blir informert, får
uttale seg og ønsker tas hensyn til ved avgjørelser som
angår dem.

Vi yter likeverdige tjenester, reduserer uønsket
variasjon og etablerer en mer enhetlig praksis basert på
beste kunnskap. Det gjør vi gjennom standardisering
av forløp og arbeidsmetoder, og faglig normerende
dokumenter. Vi har kunnskap om tjenestenes effekt og
virkning.
Ledende praksis betyr at etaten utvikler og etterlever
standarder. I en lærende kultur strekker vi oss for å bli
bedre og videreutvikle praksis.

Medvirkning forutsetter at vi samhandler,
kommuniserer og informerer godt, og tilrettelegger
informasjonen slik at den blir forstått. Medvirkning
og tilbakemeldinger brukes til kontinuerlig å forbedre
tjenestene våre.
Kommuner som vi har bistandsplikt overfor opplever
samarbeid og medvirkning. Innspill og tilbakemeldinger
fra brukerorganisasjoner, andre tjenester og
samarbeidspartnere skal vektlegges.

KOMPETANSE
Kompetanse består av kunnskap, ferdigheter
og holdninger. Forskning og utvikling er et viktig
grunnlag for kompetansebygging og kunnskapsbasert
praksis. Videreutvikling av kunnskapsgrunnlag,
spisskompetansemiljøene og kompetanseprogrammer
er sentralt i etatens kompetansearbeid.
Kunnskapsgrunnlag er basert på brukererfaring,
praksisbasert kunnskap og forskningsbasert kunnskap.
Ledelsesutvikling og implementering står sentralt.
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TEKNOLOGI
Teknologi omfatter innovasjon, digitalisering og
teknologisk utvikling. Vi tar i bruk nye teknologiske
løsninger. Vi bruker teknologi for å forbedre,
kvalitetssikre og effektivisere arbeidsprosesser
og tjenesteutvikling. Vi tar ansvar for at teknologi
brukes slik at den ivaretar personvern og
informasjonssikkerhet.

A KT U ELLE TILTAK
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AKTUELLE TILTAK

Aktuelle tiltak viser en retning på mulige tiltak i strategiperioden som støtter opp under innsatsområdene og som
skal bidra til å nå de langsiktige målene i strategien.
Hovedprioriteringer og tiltak i det enkelte år vil bli fastsatt i de årlige disponeringsbrev, slik som tidligere i
kvalitetsutviklingsprogrammet.

•
•
•
•
•
•

Kontinuerlig tjenesteutvikling
Dokumentere og definere praksis i etaten
Faglig standardisering gjennom forløp
Implementere, vedlikeholde og formidle praksis
Gjennomføre effektmålinger
Utvikle kvalitetsindikatorer i alle tjenester og
funksjoner

• Individuell medvirkning i forløp – individnivå
• Medvirkning i tjenesteutvikling – systemnivå

• Utarbeide og implementere strategisk
kompetanseutvikling/-plan
• Bruke Bufetats kompetansemodell; brukererfaring,
praksisbasert kunnskap og forskningsbasert kunnskap
• Videreutvikle spisskompetansemiljø
• Lederutvikling gjennom Bufetat lederskole
• Strategisk samarbeid med andre kompetansemiljø
• Arbeide systematisk med kunnskap og FoU

• Tilgjengelighet gjennom digitalisering
• Systemer som understøtter fagprosesser
• Forenkle og effektivisere fagsystemer og interne
arbeidsprosesser
• Brukervennlige løsninger
• Sikre personvern og informasjonssikkerhet

TILPASNING
PROP 106 L
EFFEKTIVISERE
ADMINISTRASJON
ENHETLIG
ORGANISERING
FELLES
FORSTÅELSE

2011

• Kvalitetsbegrepet
• Faglige prinsipper
• Dialogkonferanser

• Enhetlig regional
lederstruktur
• Enhetlig struktur
for differensiering
• Etablert felles
senter for
administrasjon
(BSA), fase 1
• Utfasing ikkelovpålagte
oppgaver

• Standardisering
akkuttforløp
• Oppstart BSA,
fase 2

2017

STANDARDISERING
KVALITET OG
SPESIALISERING

• Tilpasset drift til
ny rolle
• BSA fase 2:
gjennomføring
271 til 1
organisasjon
• BiRK

2016

2015

2014

2013

2012

DOKUMENTERTE
EFFEKTER

• Spisskompetansemiljø
• Nytt nett
• Standardisering
- Inntak
- EIS/NIT
- Fosterhjem
• Instruks –
tydelige oppgaver
og ansvar
• Kompetanse
- Handlekraft
• BiRK

• Digitaliserte
tjenester
• Faglig
standardisering
• Bufetat
lederskole
• Spisskompetansemiljøer
• Dokumentere
effekter
• Ny organsisering
EMA

• Effektmålinger
• Digitale tjenester
• Faglig
standarisering
- Effektivisere
proesser
- Innkjøp
• Spisskompetansemiljø
• Bufetat
lederskole
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/ TAG G
Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

“Barn, unge og
familiers behov
og preferanser
ligger til grunn
for alt vårt arbeid”
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Barne-, ungdoms- og familieetaten
bufetat.no
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