Vedlegg 1 til Årsrapport 2017
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
O 2.2.1 Øke kompetansen i familievernets arbeid mot vold,
herunder implementere rutiner, jf. kompetansemodellen mot
vold

Tildelingsbrev
2017

Hovedprioriteringer for familievernet i 2016 og så langt i 2017 har vært familievernets forebyggende arbeid, tilbudet til familier med
høyt konfliktnivå og tilbudet til voldsutsatte barn og voldsutøvere.
Bufdir ferdigstilte i juni 2017 en plan for fagutvikling på vold i tjenesten, i samarbeid med spisskompetansemiljøet på vold. Denne
planen vil implementeres fra og med 2017. I 2016 er det også utarbeidet et utkast til veileder for arbeidet mot vold i familievernet, som
videreutvikles og piloteres i 2017. Bufdir har i 2017 igangsatt en evaluering av Bufetats kompetansemodell, herunder organisering i
spisskompetansemiljøer, ressursmiljøer og generalistkontorer. Bufdir har også igangsatt forskningsarbeid på familievernets
voldsarbeid i 2017. Kontrakt er inngått med Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

O 2.2.2 Videreutvikle og styrke samarbeidet mellom
familievernet og ATV

Tildelingsbrev
2017

Det er etablert en intensjonsavtale om samarbeid mellom Bufdir, familievernet og ATV. En arbeidsgruppe arbeider med å videreutvikle
samarbeidet på flere plan. Alle familievernkontor som er lokalisert i nærheten av et ATV-kontor har nå et formalisert samarbeid.
Samarbeidet forankres i en styringsgruppe bestående av Bufdir, familievernets spisskompetansemiljø på vold i nære relasjoner og
ATV. Styringsgruppen har jevnlige møter.
Det har vist seg utfordrende å finne en hensiktsmessig vinkling på samarbeid mellom familievernet og ATV om målgruppen unge
utøvere. Funksjonell familieterapi (FFT) skal organiseres og prøves ut i familievernet. Bufdir undersøker videre mulighet for et
samarbeid med ATV for å styrke tilbudet til voldsutsatte barn. Blant annet er muligheten for bruk av informasjonssamtalen (si det
videre) i familievernets arbeid diskutert. I desember ble det også inngått en avtale om tilpasning og implementering av metoden enkel
og effektiv aggresjonskontroll.
Vold var hovedtemaet i 3,7 % av alle kliniske saker i familievernet i 2017. Dette er stabilt sammenliknet med foregående år. I 2017 har
familievernet også registrert når vold har vært ett blant flere tema i en sak. I 9,1 % av alle de kliniske sakene er partnervold registrert
som et tema, mens vold mellom foreldre og barn er et tema i 5 % av de kliniske sakene. Denne registreringsrutinen ble innført i løpet
av 2016 og det vil ta noe tid før disse tallene vil gi et riktig bilde av virksomheten. Det har i 2017 blitt jobbet systematisk med å
bevisstgjøre ledere og terapeuter både om temaet vold og om riktig registrering i slike saker.

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

Bufdir fikk i tillegg til tildelingsbrev nr. 6 i oppdrag å beregne kostnader knyttet til enkelte tiltak og anmodningsvedtak fra Stortinget
knyttet til opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Tiltakene vi leverte kostnadsberegninger til omhandlet styrking av familievernets
voldsarbeid, krisesentertilbudet i kommunene, opplæring om vold og overgrep i barnehage og skole, kunnskaps- og øvingsplattformen
"Snakke" og minoritets- og mangfoldskompetanse i kommunalt barnevern.
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O 2.3.2 Vurdere direktoratets samlede virkemiddelbruk i
arbeidet mot vold

Tildelingsbrev
2017

Direktoratet fikk utsatt frist til 1. juni på dette oppdraget. VI gjorde en analyse av om virkemidlene vi har til rådighet i det
voldsforebyggende arbeidet benyttes effektivt. Dette hovedspørsmålet ble operasjonalisert i en rekke konkrete problemstillinger. Et
notat om direktoratets samlede virkemiddelbruk som omhandlet spørsmålene over ble oversendt departementet 1. juni.

O 2.3.3 Iverksette omfangsundersøkelse om vold mot barn

Tildelingsbrev
2017

Arbeidet med omfangsundersøkelsen er i rute. Kontrakt er inngått med Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress
(NKVTS) om å gjennomføre undersøkelsen. Nødvendig forskrift til helseforskningsloven ble kunngjort juli 2017. Pilotering av
spørreskjemaer er noe forsinket knyttet til tillatelser fra Regional Etisk komité, men dette vil sannsynligvis ikke ha betydning for
overordnet tidsplan for prosjektet.

O 2.3.4 Utvikle et nasjonalt modulbasert opplæringsprogram
rettet mot ulike målgrupper i å samtale med barn om vold og
overgrep

Tildelingsbrev
2017

Fylkesmennene organiserte i perioden 2014-2016 kurs om å samtale med barn om vold og seksuelle overgrep for ansatte i
barnehager, barnevern, skoler og helsetjenesten. I opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) er det vedtatt å videreutvikle
dette tilbudet til et nasjonalt opplæringsprogram, som er modulbasert og tilpasset ulike yrkesgrupper. RVTSene har fått i oppdrag å
samarbeide om å utvikle opplegget. RVTS Øst har fått hovedansvaret for å koordinere oppdraget.
Det utvikles nå en nettportal med to hoveddeler; en kunnskapsdel og en øvingsdel. Kunnskapsdelen skal komme med forslag til en
nasjonal standard for temaet å snakke med barn og unge om vold og overgrep. I øvingsdelen, som er et nettbasert, interaktivt
treningsspill, skal det aldersdifferensieres i tre moduler:
• Barnehagebarn opp til 6 år
• Barn rundt 9 år
• Ungdom 13-16 år
SNAKKE skal lanseres 10. april 2018, på en konferanse i regi av Bufdir. Deretter legges det opp til en implementeringsperiode på
minimum tre, maksimalt fem år.

Mål 3. Et samfunn med like muligheter og uten diskriminering
Delmål 3.1 Et mer likestilt samfunn med like rettigheter
O 3.1.1 FNs kvinnekommisjon (CSW): Ansvar for å
organisere arbeidet med innspill til og utarbeidelse av
rapport fra CSW61

Tildelingsbrev
2017

Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten, undertema "Kjønnslikestilling".

O 3.1.2 FNs rasediskrimineringskomité (CERD): Gi faglige
innspill til myndighetenes rapport, med hovedvekt på
statistikk

Tildelingsbrev
2017

Bufdir har, som en del av å utvikle indikatorer knyttet til alle diskrimineringsgrunnlagene, opparbeidet god oversikt over kilder til tall og
statistikk som omhandler levekår og diskrimineringssituasjonen for etniske minoritetsgrupper. Bufdir har bidratt med faglige innspill
med hovedvekt på statistikk til de norske myndighetenes rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD) gjennom to høringsrunder.

O 3.1.3 FNs kvinnediskrimineringskomite (CEDAW): Gi
nødvendige innspill, særlig knyttet til kvalitetssikring av
statistikk, i forberedelsene av høringen som er planlagt
høsten 2017

Tildelingsbrev
2017

Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten, undertema "Kjønnslikestilling".

O 3.1.4 Oppfølging av tiltak i regjeringens strategi mot
hatefulle ytringer (2016-2020)

Tildelingsbrev
2017

Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten, undertema "Hatefulle ytringer".

O 3.1.5 Følge opp tiltak i NOU "På lik linje – Åtte løft for å
realisere grunnleggende rettigheter for personer med
utviklingshemming"

Tildelingsbrev
2017

Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten, undertema "Nedsatt funksjonsevne".
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O 3.1.6 Tryggest: Iverksette planlegging av prosjekt
TryggEst med sikte på utprøving av modellen i aktuelle
kommuner fra og med 2018

Tildelingsbrev
2017

Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten, undertema "Nedsatt funksjonsevne".

O 3.1.7 Regjeringens arbeid for personer med
funksjonsnedsettelser 2014-2017: Delta i arbeidet med å
utvikle en helhetlig og flerårig oversikt over området

Tildelingsbrev
2017

Oversikten er utarbeidet. Målet med oversikten var å informere om den brede innsatsen som regjeringen har gjort på dette området i
regjeringsperioden.

O 3.1.8 Handlingsplan for universell utforming: Bufdir skal
følge opp og koordinere planen på direktoratsnivå og gi
innspill til videreutvikling

Tildelingsbrev
2017

Bufdir utarbeider en årlig status for handlingsplanstiltakene basert på informasjon som kommer gjennom ulike kanaler. Statusrapport
for handlingsplanen ble lagt fram i forumet for handlingsplanen på møte i januar og november 2017. Vi inviterte alle tiltakseiere samt
interesseorganisasjoner til begge møtene. Vi vurderer at tiltakene i handlingsplanen i stor grad blir fulgt opp av tiltaksansvarlige.
Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten.

O 3.1.9 Handlingsplan LHBTI: Regjeringens plan skal
iverksettes f.o.m. 2017. Bufdir får ansvaret for å koordinere
den faglige og operative gjennomføringen av tiltak i planen
og rapportering

Tildelingsbrev
2017

Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten, undertema "Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk".

Mål 4. Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom
Delmål 4.1 Like muligheter til deltakelse for barn og ungdom
O 4.1.1 Bufdir skal delta i 0-24-samarbeidet (2015 – 2020)
om utsatte barn og unge under 24 år, jf. tillegg nr. 4 til
tildelingsbrev i 2015

Tildelingsbrev
2017

Se nærmere omtale av dette under delmål 4.1 i årsrapporten.

O 4.1.2 Følge opp BLDs tiltak og innsatsområder i
Opptrappingsplanen for rusfeltet

Tildelingsbrev
2017

Det er etablert en direktoratgruppe på saksbehandlernivå med representanter fra Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet,
Utdanningsdirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Husbanken og Bufdir. Direktoratgruppens funksjon er å koordinere innsatsen på
tvers av direktoratene, understøtte hverandres tiltak og synliggjøre endringsbehov, herunder behov for nye fellestiltak.

O 4.1.3 Bolig for velferd

Tildelingsbrev
2017

Se nærmere omtale av dette under delmål 4.1 i årsrapporten.

O 4.1.4 Bistå Fylkesmannen i Troms' arbeid med å
videreutvikle Sjumilstegsmetoden og spre dette i de øvrige
embetene

Tildelingsbrev
2017

Midler er tildelt Fylkesmannen i Troms til formål som bidrar til å styrke sjumillsteg som metode.

Delmål 4.2 Redusere konsekvenser av fattigdom for barn og ungdom
O 4.2.1 Bufdir skal gjennomføre forskningsevaluering av
nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Tildelingsbrev
2017

Fafos rapport om evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom lanseres fredag 16. februar 2018. Direktoratet vil på
bakgrunn av denne gi departementet anbefalinger.

O 4.2.2 Bufdir skal utarbeide en offentlig rapport om
barnefattigdom

Tildelingsbrev
2017

Se nærmere omtale av dette under delmål 4.2 i årsrapporten.

O 4.2.3 Bufdir skal utvikle en faglig veileder med gode
eksempler og andre pedagogiske verktøy om hvordan
kommunene kan jobbe bedre med fattigdom

Tildelingsbrev
2017

Ferdigstilling av veilederen er utsatt til våren 2018. Vi viser til omtale i tertialrapporten.
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Mål 5. Utsatte barn og ungdom gis omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter
Delmål 5.1 Tiltak og tjenester av riktig kvalitet til rett tid
O 5.1.1 Følge opp Meld. St. 17 (2015-2016) Trygghet og
omsorg – Fosterhjem til barns beste

Tildelingsbrev
2017

Fireårig plan for oppføging av fosterhjemsmeldingen ble levert BLD 27.11. 2017. Følgende tiltak er gjennomført:
- Utvikle faglige anbefalinger for innholdet i opplæringstilbudet og utarbeide utkast til nasjonal veileder om innholdet i opplæringen:
Spisskompetansemiljøet i Bufetat region sør har utarbeidet et utkast til nasjonal veileder som skal danne grunnlag for utviklingen av et
digitalt modulbasert opplæringsprogram.
- Sørge for at søsken ikke splittes: NOVA har levert en rapport om søsken og fosterhjem. Bufdir har, med blant annet rapporten som
grunnlag, justert de eksisterende faglige anbefalingene på søsken i fosterhjem, ved å synliggjøre noen refleksjonspunkter som kan
inngå i barnevernets vurdering av om søsken bør bo sammen og samvær med søsken. Bufdir mener tiltak som bedre legger til rette
for at fosterfamilier kan ta imot søsken, bør ses nærmere på etter fosterhjemsutvalgets innstilling i desember 2018. Viser også til
oppdrag i TB 2018 om barnevernstiltak som kan hindre uønsket oppsplitting av søsken som ikke kan bo hjemme.
- Sette i gang forskning på hvordan biologiske barn opplever å være søsken. To FOU oppdrag er satt i gang i 2017:
1. Følgeforskning på utprøving av modell for veiledning av biologiske barn. PROBA Samfunnsanalyse
2. FOU prosjekt som tar sikte på å belyse hvordan biologiske barn opplever å være fostersøster/bror. Velferdsforskningsningsinstitutett
NOVA

O 5.1.2 a), d) og e): Kvalitets- og kompetansesatsing i
barnevernet

Tildelingsbrev
2017

Se omtale under delmål 5.1 i årsrapporten.

O 5.1.2 b) og c) Kvalitets- og kompetansesatsing i
barnevernet - Kvalitetssystem

Tildelingsbrev
2017

Se omtale under delmål 5.1 i årsrapporten

O 5.1.3 Utrede alternativer for fremtidig digital forvaltning i
barnevernet

Tildelingsbrev
2017

Bufdir har i 2017 brukt betydelige ressurser på deltakelse i prosjektet Digibarnevern, som er en felles satsing mellom stat og
kommune. Målsetningen er å etablere et barnevernsfaglig kvalitetssystem, digital systemstøtte, mulighet for meldingsutveksling og
automatisert rapportering og styringsinformasjon for kommunalt barnevern. Prosjektet leverte en konseptrapport i 2017, og er ved
inngangen til 2018 godt i gang med planleggingsfasen. I denne fasen er prosjektet delt i en statlig og en kommunal del, der Bufdir har
ansvaret for den statlige delen. Gjennom avklaring med departementet har Bufdir tatt ansvaret for nasjonale komponenter, herunder
kodeverk, meldingsformater og struktur for prosess- og informasjonsflyt.
Bufdir har presentert prosjektet for regjeringens digitaliseringråd, og har per desember 2017 mottatt rapport med anbefalinger for veien
videre.
Prosjektet er krevende og med stort gevinstpotensiale, og vi er svært fornøyd med et godt samarbeid med KS og kommunene som
deltar i prosjektet. Digibarnevern vil levere løsninger og muligheter som har en tett knytning til Bufdir sitt datavarehus og løsning for
kommunenes halvårsrapportering.

O 5.1.4 Utrede formelle kompetanse- og kvalifikasjonskrav
for barnevernsledere, samt vurdere autorisasjonsordning
knyttet til kravene

Tildelingsbrev
2017

Oppstart januar 2018, ihht tildelingsbrev for 2018 (O 5.1.1.)

O 5.1.5 Ferdigstille revidert rundskriv om
Tilskuddsordningen til barnevernfaglige videreutdanninger

Tildelingsbrev
2017

Revidert rundskriv til tilskuddsordningen til barnevernfaglige videreutdanninger ble oversendt departementet første kvartal 2017.

O 5.1.6 Inngå nye avtaler med to læresteder om
gjennomføring av en videreutdanning som styrker
barnevernsansattes kunnskap om barnevern i et
minoritetsperspektiv

Tildelingsbrev
2017

Nye avtaler ble inngått for to tilbydere i januar 2017. Tilbydere: Høgskolen i Sør-Øst Norge(HSN) og Høgskolen i Oslo og Akershus
(HiOA). Utdanningen ble gjennomført høsten 2017 med til sammen 28 studenter.
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O 5.1.7 Utrede andre tiltak enn videreutdanning for å heve
kompetansen i barnevernet om arbeid med innvandrere,
urfolk og nasjonale minoriteter

Tildelingsbrev
2017

Rapporten fra RKBU nord viser til behovet for utvikling av et gruppebasert kurs i minoritetsrettet barnevernsarbeid. Kurset skal være
praksisnært og basert på læring i arbeid med case. Det skal tilbys til hele barnevernskontoret og fordrer en innsats i hele
virksomheten. Andre tiltak som kan bidra til kompetanseheving i arbeidet med målgruppene er: organisering av fagdager med
standardisert innhold –fagdagpakke-, utvikling av nettbaserte ressurser som inkluderer e-laringsopplegg, nettkurs som tilbys gjennom
gratis fjernundervisning ved bruk av læringsplatformer, vurdering og sertifisering av allerede eksisterende ordninger samt vurdering av
overføringsverdien av annen kultursensitiv kunnskap fra andre felt som for eksempel helse- og etikkfeltet.
Bufdir vil på bakgrunn av utredningen fra RKBU nord gi sine anbefalinger i egen rapport.

O 5.1.8 Utredningsoppdrag - samisk barnevern

Tildelingsbrev
2017

Deloppdrag a) og b):
RKBU nord har på oppdrag fra Bufdir utarbeidet en rapport med utredning av:
- behovet for å etablere et kompetansemiljø innenfor samisk barnevern
- tiltak for å sikre at samiske barns særlige rett til å ivareta språklig og kulturell bakgrunn følges opp i institusjon
Utredningen inngår i rapporten: Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns rettigheter jf. O 5.1.7 i TB 2017. Rapport
fra RKBU Nord ble forsinket, og Bufdirs rapport med anbefalinger til BLD er derfor også noe forsinket.
Deloppdrag c):
Oppdraget ses i sammenheng med pågående arbeid vedrørende bruk av familieråd i samiske familier.
Bufdirs rapport med anbefalinger vil inngå i ovennevnte rapport.

O 5.1.9 Ferdigstille forslag til nasjonal plan for hjelpetiltak
inkludert ettervern

Tildelingsbrev
2017

Se omtale av oppdraget under delmål 5.2 i årsrapport.

Delmål 5.2 Helhetlige og samordnede tilbud og tjenester
O 5.2.1 Bidra i arbeidet med å revidere "Arbeid med enslige
mindreårige asylsøkere og flyktninger – En håndbok for
kommunene"

Tildelingsbrev
2017

Den nye håndboken er godkjent av JD og ble publisert på IMDis hjemmesider høsten 2017. Bufdir har opprettet lenke til håndboken
fra sine hjemmesider.

O 5.2.2 Samarbeide med IMDi og UDI om å utvikle
mekanismer som effektiviserer bosettingsarbeidet i alle ledd,
jf. punkt 1.5 i samarbeidsavtalen mellom KS, BLD, KMD og
JD

Tildelingsbrev
2017

Det har vært løpende kontakt med IMDi og UDI gjennom hele 2017, blant annet om innføringen av det nye digitale bosettingsverktøyet
som IMDi har tatt i bruk. Det har blitt avtalt og gitt opplæring i bruken av verktøyet for aktuelle saksbehandlere i Bufetat. I og med at
det har vært tilstrekkelig kapasitet i kommunene til bosetting av enslige mindreårige flyktninger fra omsorgssentrene, har det ikke vært
behov for særskilt oppfølging av samarbeidsavtalen med KS fra Bufdirs side i 2017. Kontakten og dialogen med KS har blitt ivaretatt
på en god måte i møtene i Nasjonalt utvalg.

O 5.2.3 Oppfølging av Regjeringens handlingsplan mot
menneskehandel

Tildelingsbrev
2017

Bufdir har løst oppdrag O 5.2.3 a og b) ved å holde et erfaringsseminar hvor det er innhentet innspill til utvikling av
kompetansehevende tiltak og ved å utarbeide en rapport der forslag til tiltak fra forskning gjennomgås og settes i en sammenheng.
Innspill til utvikling av kompetansehevende tiltak fremkommer i rapporten. Rapporten ferdigstilles i januar.

O 5.2.4 Bedre helsehjelp til barn i barnevernet

Tildelingsbrev
2017

Se omtale av oppdraget under delmål 5.2 i årsrapport. Etablering av insitusjoner omtales under delmål 5.1.

O 5.2.5 Utarbeide samhandlingsforløp innenfor et prioritert
område i barnevernet etter modell av pakkeforløp i
helsetjenesten i 2017

Tildelingsbrev
2017

Barn er i en sårbar situasjon når de flytter i fosterhjem. For å gi mest mulig forutsigbarhet for barnet og fosterfamilien, og en så god
opplevelse som mulig i flyttingen, har direktoratet derfor utviklet et samhandlingsforløp for flytting til fosterhjem. Det er utviklet et
foreløpig samhandlingsforløp for denne målgruppen som har vært på høring hos kommuner, KS, fylkesmenn og brukerorganisasjoner.
Basert på tilbakemeldingene, ser vi et behov for å definere tydeligere hva samhandlingsforløpet skal være, løfte frem barnets stemme,
tydeliggjøre målgruppen og å gjennomgå juridisk tekst for å sørge for at det blir korrekt og helhetlig fremstilt. Bufdir vil utarbeide en
justert versjon av forløpet, og tar sikte på å ferdigstille samt igangsette implementering av samhandlingsforløpet første halvdel av
2018. Samhandlingsforløpet er et tiltak i 0-24 satsingen.
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Delmål 5.3 Rettsikkerhet for barn, ungdom og familiene deres
O 5.3.1 Vurdere om malen for tvangsprotokoller kan
utformes på en enklere og mindre omfangsrik måte enn i
dag

Tildelingsbrev
2017

Oppdraget er ferdigstilt ihht. frist, og fulgt opp med oppdrag fra Tillegg nr 4 om å endre mal for tvangsprotokoller.

Andre oppdrag fra tildelingsbrev
Planlegge og gjennomføre sideevent om utvikling av
statistikk og indikatorer under statspartsmøte i FN

Tillegg nr.1 2017

Seminaret ble planlagt og gjennomført i samarbeid med Nordens velferdssenter, og hadde særlig fokus på hvordan statistikk og
indikatorer kan brukes for å følge med på implementeringen av konvensjonen i Norden. Seminaret var godt besøkt og vi vurderer at
det bidro til aktualisering av tematikken på et nordisk nivå, nyttig informasjonsdeling, samt vektlegging av et fortsatt godt samarbeid på
tvers av land og med sivilt samfunn.

Veikart for universell utforming

Tillegg nr.1 2017

Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten.

Hatefulle ytringer

Tillegg nr.1 2017

Se omtale i årsrapport

Revidere rundskriv Q-06/2010

Tillegg nr.2 2017

BLD har mottatt et utkast til nytt rundskriv. Bufdir vil følge opp arbeidet jf. møte og brev fra BLD.

Utarbeide informasjonsflak for familievernkontorene

Tillegg nr.2 2017

Informasjonsflak er oversendt BLD.

Forbedre retningslinjene om etterlatte barn i utlandet

Tillegg nr.3 2017

Direktoratet jobber med retningslinjene, og utarbeider disse i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet,
Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Opprinnelig frist for ferdigstillelse var innen utgangen av 2018, men etter forespørsel fra statsråd har vi fremskyndet arbeidet slik at det
skal ferdigstilles sommeren 2018. Dette forutsetter imidlertid at arbeidet gis tilsvarende prioritet hos de ovennevnte instansene.

Gjennomføre høring av endringer i forskrift om tilskudd til
frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Tillegg nr.3 2017

Oppdraget ble utført i tråd med bestilling.

Oppdrag knyttet til Handlingsplan mot negativ sosial
kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Tillegg nr.3 2017

Regjeringen lanserte 8 mars 2017 den nye handlingsplanen "Retten til å bestemme over eget liv". Bufdir har fått hovedansvar for 9
tiltak, og blitt bedt om å medvirke på ytterligere 7 tiltak. Oppfølging og koordineringen av planen er lagt til IMDi, mens Bufdir og
Helsedirektoratet deltar i den koordinerende gruppa sammen med IMDi. Det har vært avholdt månedlige møter i koordineringsgruppa
med fokus på å etablere en plan for koordineringen og etablere en referansegruppe knyttet til planen. I tillegg har koordineringsgruppa
hatt særlig fokus på tiltak som er knyttet opp mot Opptrappingsplanen mot vold og overgrep, og tiltak som berører flere etater, slik at
midler og ressurser blir brukt så effektivt og målrettet som mulig. Bufdir har i 2017 fått på plass ansvarlig saksbehandler, etablert
arbeidsgrupper og laget operasjonaliserings- og fremdriftsplaner knyttet til det enkelte tiltak. Bufdir har særlig fokus på å knytte
tiltakene opp mot relevante pågående prosesser i direktoratet for å sikre at handlingsplanens temaer inngår i disse prosessene. Alle
tiltakene er iverksatt og vil bli rapportert på i egen rapportering som IMDi koordinerer.

Oppfølging av anmodningsvedtak (Prop 161 L): Informasjon
til foreldre om barns tilknytningsbehov

Tillegg nr.3 2017

Bufdir har iverksatt tiltak i tråd med mandatet/tiltakene som ble beskrevet i brev til BLD 15.9.2017

Oppfølging av anmodningsvedtak (Prop 161 L):
Retningslinjer for likere praksis ved mekling og rådgivning redegjøre for status

Tillegg nr.3 2017

Bufdir har svar ut oppdraget i brev til BLD 21.8.2017, og redegjort for hvilke arbeid som er gjort for å følge opp Riksrevisjonens
merknader knyttet til å sikre en likeverdig meklingstjeneste og likere praksis ved mekling og rådgivning.

Utarbeide oversikt over tiltak mot hets, vold og trusler om
vold i barnevernet

Tillegg nr.3 2017

Viser til årsrapporten kapittel 4 og avsnittet "Hets, vold og trusler om vold".
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Bosetting av enslige mindreårige som omfattes av
praksisendring

Tillegg nr.4 2017

Bosettingen av enslige mindreårige fra omsorgssentrene med begrensninger i oppholdstillatelsen på grunn av tvil om identitet gikk
uten problemer. Disse utgjorde ca. 90 enslige mindreårige på det tidspunkt beslutningen ble tatt, og de fleste av disse ble bosatt innen
skolestart høsten 2017.

Endre mal for tvangsprotokoller i tråd med O 5.3.1

Tillegg nr.4 2017

Oppdraget ferdigstilles innen utgangen av mars etter avtale med BLD.

Oppdrag i forbindelse med ny adopsjonslov

Tillegg nr.4 2017

Bufdir har utarbeidet forslag til nye forskrifter, en samlet forskrift- og utkast til høringsbrev til den nye fellesforskriften. Utkast til
forskifter og høringsnotat ble levert innen fristen 1.11.2017

Oppfølging av endringer i Barneloven om likestilt
foreldreskap knyttet til mekling

Tillegg nr.4 2017

Bufdir har iverksatt tiltak for å tilrettelegge for de nye meklingsoppgavene i tjenesten som beskrevet i brev til BLD av 21.4.2017.

Oppfølging av evaluering av ordningen med samvær under
tilsyn

Tillegg nr.5 2017

Bufdir har iverksatt tiltakene som er beskrevet i oppdraget:
•Endring av rutinebeskrivelsene/Standardisering av praksis
•Utarbeide faglig veileder
•Utvikle statistikk på området
•Samarbeide med Domstoladministrasjonen

Oppfølging av Riksrevisjonens revisjon av
tilskuddsordninger på voldsfeltet

Tillegg nr.5 2017

Riksrevisjonen har revidert Bufdirs tilskuddsordninger på voldsfeltet (kap 840, post 61, 70, 72, 73) – se Revisjonsrapport for 2016 om
Tilskudd til krisetiltak fra Bufdir av 22.05.2017.
Bufdir er godt fornøyd med rapporten. Etter direktoratets oppfatning gjenspeiler rapporten langt på vei tilstanden på området.
Rapporten viser at Bufdirs tilskuddsforvaltning på krisetiltak (voldsområdet) stort sett fungerer som forutsatt, og at Bufdir som
tilskuddsforvalter i stor grad etterlever de krav som stilles til tilskuddsforvalter både i økonomiregelverket (reglementet og
bestemmelsene) og i forvaltningsloven. Bufdir har grunn til å tro at tilskuddsforvaltningen og internkontrollen av denne er
tilfredsstillende også på andre fagområder.
Direktoratet har gjennomgått funnene og vil følge opp de enkelte funn i detalj for å utbedre disse.
Med få unntak gjelder avvikene i revisjonsrapporten forhold knyttet til at vi stiller strengere krav i våre interne retningslinjer enn det
som kreves i overordnet regelverk. Direktoratet har over flere år jobbet systematisk med kvalitet i tilskuddsforvaltningen.
Retningslinjene som foreligger i dag ble vedtatt 13.1.2014. At retningslinjer får virke over noe tid er viktig for å skaffe seg erfaringer, og
det er liten tvil om at disse har bidratt til at tilskuddsforvaltningen i stor grad etterlever overordnet regelverk.
Etter 2014 har tilskuddsforvaltningen blitt effektivisert og modernisert ved digital søking/rapportering og saksbehandling. 2017 er første
året hvor alle søknader har blitt behandlet digitalt. Dette betyr at retningslinjene på mange punkt er foreldet. Direktoratet vil derfor
revidere disse og nye retningslinjer skal foreligge første kvartal 2018. Riksrevisjonens funn vil tas med i dette arbeidet.
Riksrevisjonens gjennomgang var i hovedsak på tilskuddsordninger hvor saksbehandlingen for gjeldende år fortsatt hadde mange
manuelle operasjoner. Etter innføringen av nytt saksbehandlingssystem er mange krav som fremgår av retningslinjene innebygget i
arbeidsflyten. Resultatet er at avvik på disse ikke lenger vil forekomme. Ett eksempel er manglende tilbakemelding om mottatt søknad
eller godkjent rapportering. I dag er dette automatisert i saksbehandlingssystemet. Direktoratet vil videreutvikle systemet for å
inkludere flere slike krav i flyten.

Utarbeide og forvalte skjema for godkjenning av
barneverninstitusjoner

Tillegg nr.5 2017

Bufdir vil i løpet av 2018 foreta en revisjon av skjema for godkjenning av barneverninstitusjoner.

Beregne kostnader knyttet til tiltak i "Opptrappingsplanen
mot vold og overgrep" og anmodningsvedtak i Stortinget

Tillegg nr. 6 2017

Bufdir anmodet om og fikk utsatt frist til 15.november på dette oppdraget. Beregninger av kostnader knyttet til 6 tiltak og
anmodningsvedtak ble oversendt departementet 15.november.
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Evaluering av ordningen Tilskudd til drift av
funksjonshemmedes organisasjoner

Tillegg nr. 6 2017

Etter en utlyst konkurranse ble Rambøll AS valgt til å foreta den eksterne evalueringen. De startet arbeidet i 2017 og skal levere
rapport i april/mai 2018. Det er bevilget midler til oppdraget i 2017 og 2018.

Legge til rette for overføring av vigselsmyndighet til
kommunene

Tillegg nr. 6 2017

Bufdir har gjort nødvendige endringer i relevante blanketter og skjemaer, og publisert det borgerlige vigselsformularet i ulike språk på
våre nettsider. Vi har også gitt innspill til rundskriv, samt publisert informasjon og lenker på våre nettsider. Vi har også mottatt og svart
på enkelthenvendelser fra kommunene. Vi vurderer at henvendelsene på dette området har vært få, sett i forhold til potensialet, og ser
dette i sammenheng med, blant annet, at vi har lagt ut informasjon på nettsidene våre. Endringer i rundskriv til ekteskapsloven Q20/2016 vil bli utført i 2018.

Oppfølging av adoptivfamilier

Tillegg nr. 6 2017

Arbeidet med oppdraget er iverksatt i 2017 og vil bli videreført i 2018. Leveranse 31.5.2018

Tilstandsrapportering i barnevernet

Tillegg nr. 6 2017

Se nærmere omtale av dette under Tverrgående områder, Statistikkutvikling.

Utarbeide kampanje om hatefulle ytringer rettet mot foreldre
og voksne

Tillegg nr. 6 2017

Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten, undertema "Hatefulle ytringer".

Utarbeide retningslinjer for fylkesmannens oppfølging av
kommunale læringsnettverk og for tildeling av
stimuleringsmidler til utviklingsprosjekter innenfor
kommunale læringsnettverk

Tillegg nr. 6 2017

Retningslinjer ferdig utarbeidet og oversendt fylkesmannen.

Utforme forslag til prosjekt som skal se på tiltak for å sikre
bedre gjennomføring av CRPD i kommunene

Tillegg nr. 6 2017

Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten, undertema "Nedsatt funksjonsevne".

Vurdere om tiltak innenfor skolesatsningen kan integreres i
kompetansesatsningen

Tillegg nr. 6 2017

Oversendt BLD ihht avtale.

Fremme forslag til tiltak som vil styrke den statlige kontrollen
med de kirkelige familievernkontorene

Tillegg nr. 7 2017

Besvart i eget brev til BLD

Vurdere behov for ny forskrift om ansvarsfordelingen mellom Tillegg nr. 8 2017
stat og kommune

Oppdraget utført og oversendt 1. februar 2018.

Vurdere behovet for å endre kvalitetsforskriften

Tillegg nr. 8 2017

Oppdraget er sendt på høring til de viktigste interessentene.

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

Tillegg nr. 8 2017

Oppdraget er i rute, og er sendt på høring til de viktigste interessentene.

Redusere saksbehandlingstiden ved utenlandsadopsjon oppfølging av anmodningsvedtak

Tillegg nr. 9 2017

Bufdir har iverksatt arbeidet med oppdraget og vil svare ut hvilke tiltak som er iverksatt innen fristen 31.5.2018.
Saksbehandlingstiden for Faglig utvalg ligger nå innenfor fristen (innen 30 dager)

Program for faglig samarbeid i Norges utviklingssamarbeid
LIKE – Likestilling for utvikling - følge opp avtale med
NORAD

Tillegg nr. 9 2017

Hovedmålet i 2017 har vært å etablere et samarbeid mellom Norad og Bufdir, samt UD og BLD, og å avklare roller i arbeidet. De
viktigste leveransene har vært utkast til programveileder og gjennomføring av kartleggingsreiser til Etiopia og Nepal. Vi har nå laget
videre plan for oppfølging av besøkene i samarbeid med Norad, og vi vil ferdigstille programveileder i 2018.

Vurdering av potensialet for digitalisering av tjenester der
dette ikke allerede er iverksatt eller planlagt

Tillegg nr. 9 2017

Se omtale i del 4 – styring og kontroll

Tildelingsbrev
2017

Se omtale under mål 2 i årsrapporten

Digital ressurs for voldsforebyggende opplæring i
barnehage og skole
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Forvalte BLDs andel av basisbevilgningen til NKVTS, samt
ivareta dialog med Helsedirektoratet

Tildelingsbrev
2017

Bufdir har utbetalt BLDs andel av driftstilskudd til NKVTS og har deltatt på dialogmøter hvor tilskuddsforvaltningen følges opp.

Forvalte tilskuddsordningen for fritidstiltak for personer med
nedsatt funksjonsevne

Tildelingsbrev
2017

Oppdrag utført i tråd med bestilling.

Gi innspill til styringsdokumentene til fylkesmennene

Tildelingsbrev
2017

Direktortet har samarbeidet tett med BLD og gitt innspill til styringsdokumentene. Oppdraget er utført etter planen.

Kompetanse og kvalitet i meklingstjenesten - opplæring

Tildelingsbrev
2017

Bufdir har styrket opplæringen i meklingstjenesten knyttet til grunnopplæringen, årlige meklingssamlinger og ved etablering av
oppfriskinskurs for alle meklere hvert 4 år. Grunnopplæringstilbudet gjennomgås og oppdateres løpende.
Det utarbeides faglige veiledere for mekling i høykonfliktsaker i samarbeid med Spisskompetansemiljøet for høykonflikt/samtaler med
barn, og som ledd i arbeidet med meklingsprosjektet. Arbeidet videreføres i 2018.

Koordinere tiltaksplanen En god barndom varer livet ut

Tildelingsbrev
2017

2017 var siste år for koordinering av tiltaksplanen. Se publisert statusrapport på nett og notat om overordnet status sendt BLD tidligere
i år.

Mentorordningen Nattergalen – administrere og følge opp
øremerkede midler

Tildelingsbrev
2017

I 2017 har Bufdir koordinert og administrert ordningen der 8 universitet og høyskoler deltar. Det er én eller flere koordinatorer på hvert
lærested og en kontaktperson på hver barneskole. Ordningen er lokalt forankret med referansegruppe, samarbeidsgruppe e.l.
Utbetalingene har gått etter planen.

Omfang av hatefulle ytringer

Tildelingsbrev
2017

Bakgrunn for oppdraget
Bufdir lyste ut et oppdrag i mai 2017 som omhandlet omfang av hatefulle ytringer. Oppdraget var tredelt og besto i:
a)Å utrede metodiske utfordringer og muligheter knyttet til å måle omfang av hatefulle ytringer.
b)Å utarbeide et forslag til konkret forskningsdesign for en omfangsstudie av hatefulle ytringer.
Gitt at resultatet av leveransene i deloppdrag a) og b) åpner for det, vil oppdragstaker ha opsjon på gjennomføring av en omfangstudie
i henhold til forskningsdesignet gjort i b). Opsjonen vil være et deloppdrag c).
Arbeidet med oppdraget startet opp 16. juni 2017, og deloppdrag a og b ble levert innen fristen.
Begge leveransene (a og b) er godkjent, og opsjonen anses derfor som utløst, slik denne er formulert i kontrakten av 16.06.17.
Omfangsundersøkelsen skal ferdigstilles i løpet av 2018.

Oppgaver knyttet til struktur- og kvalitetsreformen i
barnevernet.

Tildelingsbrev
2017

Oppgaven er utført i tett samarbeid og dialog med departementet.

O1 Samfunnssikkerhet og beredskap - Utarbeide et
overordnet dokument som beskriver rammene for Bufdirs
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Tildelingsbrev
2017

Policy for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap for Bufetat ble oversendt i juni 2017.

O2 Samfunnssikkerhet og beredskap - Gjennomføre en
beredskapsøvelse med informasjonssikkerhet som tema i
2017

Tildelingsbrev
2017

Se vedlegg til årsrapporten - Evaluering av beredskapsøvelse 2017.

Strategiplan for bedre samordning og gjennomføring av
regjeringens politikk for mennesker med nedsatt
funksjonsevne - Arrangere oppstartsseminar for
prosjektdeltakere og interessenter
Tilrettelegge for bruk av ICDP i introduksjonsprogrammet for
nyankomne innvandrere
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Tillegg nr. 6 2017

Bufdir gjennomførte seminar for strategiplanen i desember 2017. Seminaret skulle bedre bidra til bedre samordning og gjennomføring
av politikken for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Skole, utdanningsforløp og arbeid ble nevnt som viktige innsatsområder.
Seminaret var vellykket, og innspillene tas med videre i arbeidet med strategien.

Tildelingsbrev
2017

Oppdraget er i rute. I løpet av 2017 er det igangsatt ICDP veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for nyankomne
innvandrere i region nord, Midt-Norge, vest og sør. Disse opplæringene vil bli avsluttet i 2018, og ca. 80 ansatte i
introduksjonsprogrammet i ulike kommuner vil bli sertifisert i ICDP. Tilbakemeldingen fra deltakerne om erfaringene med bruk av ICDP
i introduksjonsprogrammet er svært positive.
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Utarbeide plan for å øke bruk av foreldrestøttende tiltak ved
krisesentre og å videreføre arbeidet med å spre bruk av
ICDP på krisesentre

Tildelingsbrev
2017

Det er igangsatt en opplæring for ca 20 ansatte i krisesenter fra hele landet i 2017. Denne avsluttes våren 2018. Det er utarbeidet en
plan for å spre bruken av ICDP i krisesentre.

Utvikle nasjonal strategi for foreldrestøttende arbeid i
samarbeid med BLD

Tildelingsbrev
2017

Bufdir har bidratt med kunnskapsgrunnlag og analyser og forslag til tiltak ble oversendt BLD sommeren 2017.

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

Tildelingsbrev
2017

Det er gjennomført grupper for foreldre til ungdom som strever i til sammen ti kommuner/bydeler i Oslo høsten 2017. Erfaringene fra
disse gruppene vil bli samlet inn og evaluert av Fafo i løpet av våren 2018.

Tidligere
tildelingsbrev

Rekruttering av deltakere til utprøvingen (150 familier) nærmer seg fullført, selv om det har gått langt tregere enn ønsket, noe som
forskyver tidsplanen for utprøvingsfasen. Utprøvingen forøvrig er i god fremdrift, opplæring er fullført og første delleveranse fra
følgeevalueringen viser gode tilbakemeldinger fra ansatte og deltakere i programmet. Kommunene ønsker å fortsette når utprøvingen
er fullrekruttert, og lisensgiver er svært positiv til dette.

Tidligere tildelingsbrev
"En god barndom varer livet ut" tiltak 2a: Utprøving av Nurse
Family Partnership-programmet

Direktoratet har bestilt en utredning av mulig varig organisering av tiltaket i norsk kontekst, og vil diskutere funn og anbefalinger med
departementet når utredningen er ferdigstilt primo 2018.
"En god barndom varer livet ut" tiltak 2b: Videreføre
modellkommuneforsøket

Tidligere
tildelingsbrev

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn ble utlyst med en ramme på 24 millioner kroner i april 2017. I juni
fikk 34 kommuner tilskudd til å utvikle og implementere helhetlige modeller for identifikasjon og oppfølging, samtlige midler under
ordningen ble benyttet etter formålet. Bufdir har gitt tilbud om individuell veiledning til kommuner under ordningen. I 2017 ble det
arrangert tre nettverkssamlinger for kommunene, og den digitale veilederen for tilskuddsordningen ble revidert og videreutviklet. Ved
årsskiftet ferdigstiller 14 nye kommuner sine prosjekter.
I 2017 ble det besluttet at tilskuddsordningen skal slås sammen med ordningen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) under
Helsedirektoratet. Tilskuddsordningen vil forvaltes av Bufdir i samarbeid med Helsedirektoratet. Det skal utvikles et nytt regelverk, og
den digitale veiledningsressursen skal revideres. Tilskuddet lyses ut våren 2018.

"En god barndom varer livet ut" tiltak 23b: Informasjon til
barn og unge om vold og seksuelle overgrep

Tidligere
tildelingsbrev

Se omtale i årsrapporten.

Barnevernsbarns skolegang

Tidligere
tildelingsbrev

Se omtale under delmål 5.2 i årsrapport.

Behandle enkeltsaker etter Haag96

Tidligere
tildelingsbrev

Sentralmyndigheten prioriterer hastesaker, men har utover det hatt for lang saksbehandlingstid i flere enkeltsaker dette året. Se mer
om saksbehandlingstid i årsrapporten.

Faglig bidrag i KS nettverk for universell utforming

Tidligere
tildelingsbrev

Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten.

Faglige anbefalinger - trygghet og sikkerhet i institusjon

Tidligere
tildelingsbrev

Anbefalingene med kunnskapsgrunnlag er ferdigstilt og publisert
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Fagutvikling Bo- og støttetilbudet mot tvangsekteskap og
æresrelatert vold

Tidligere
tildelingsbrev

Bufdir har hatt et toårig utviklingsprosjekt for bo- og støttetilbudet. Høsten 2016 ble en faglig plattform for bo- og støttetilbudet lansert.
Denne ble etter en prøveperiode revidert i starten på 2017 og ligger som grunnlag for tilskuddsavdelingens vurdering og tildeling av
tilskudd til botilbudene. Våren 2017 arrangerte Bufdir fagsamlingen "Familiearbeid og sikkerhetsarbeid i saker som omhandler
æresrelatert vold". Studien "Sikkerhets- og familiearbeid for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold" som KUN gjorde om
bo- og støttetilbudet i 2016, viste at familiearbeid og sikkerhetsarbeid ikke er en motsetning, men at familiearbeid kan dempe trusselog voldsnivået i denne typen saker. Bufdir har gjennom fagsamlinger for bo- og støttetilbudet jobbet med å implementere viktigheten
av godt familie- og sikkerhetsarbeid, samt et aktivt samarbeid med frivillig sektor.

FOU, tolk i barnevernsinstitusjon og omsorgssentre

Tidligere
tildelingsbrev

Rapporten er noen måneder forsinket bl.a. grunnet sen godkjenning fra NSD og fordi omsorgssentrene ønsket å utsette besøk så
lenge som mulig på grunn av den ustabile situasjonen de opplevde mange steder (reduserte ankomster, nedlegging av avdelinger,
midlertidige oppholdstillatelser mm). Rapporten vil ferdigstilles i løpet av april 2018.

Følge opp råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tidligere
tildelingsbrev

Fylkesrådskonferansen 2017 ble avholdt i Stavanger 31.10 - 1.1.2017 med vellykket resultat. Bufdir ga tilskudd på kr 50.000 til
konferansen.
Bufdir har utgitt en rapport fra kartlegging av råd for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene. 82.7 % av kommunene
svarte. Nesten alle kommuner har råd. 3 av 4 kommuner har eget råd for personer med nedsatt funksjonsevne, mens 22 % av
kommunene har felles råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Det er svært få unge i rådene. Mer enn 8 av 10
kommunale råd har en sekretær hvor andelen av stillingen avsatt til rådsarbeid utgjør mindre en 10 %. Rapporten er oversendt BLD og
KMD.
Bufdir har deltatt med innlegg på konferanser for kommunale råd i Møre og Romsdal, Hordaland og Oppland og på møte i rådet for
personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo.

Gjennomgang av saker i fylkesnemndene; egenregi om
omsorgsovertakelser og tiltak overfor urfolk, nasjonale
minoriteter

Tidligere
tildelingsbrev

Rapporten er ferdigstilt mars 2018.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, tiltak 15: Veileder
til krisesenterloven

Tidligere
tildelingsbrev

Veileder til krisesenterloven ble lansert i 2015. Er tilgjengelig her.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, tiltak 40:
Individuell plan

Tidligere
tildelingsbrev

Rapport er under arbeid, men er noe forsinket. Ferdigstilles og oversendes BLD i løpet av våren 2018.

Implementere informasjonsmateriell om norsk barnevern

Tidligere
tildelingsbrev

I 2017 har det pågått arbeid sammen med grafisk byrå for å legge til rette for spredning av materiell samtidig som det er igangsatt
følgeforskning på hvorvidt informasjonen når frem. Følgeforskningen vil gi innsikt i om materialet som er utarbeidet fungerer etter
hensikten eller om det er nødvendig med justeringer og omarbeiding.
Materiellet blir publisert primo 2018.

Innvandreres tillit til barnevernet

Tidligere
tildelingsbrev

Rapporten fra IPSOS er ferdigstilt. Vil lanseres i løpet av første tertial 2018.

Kartlegging av barnevernstiltak i minoritetsfamilier

Tidligere
tildelingsbrev

Rapport er ferdigstilt og ble lansert på arrangement i regi av Bufdir 03. mai 2017, samt gjennom Bufdirs hjemmeside.

Minoriteter og fosterhjem - lansering av rapport

Tidligere
tildelingsbrev

Rapport er ferdigstilt, og ble lansert 1. november 2017.

Nettverk for universell utforming i kollektivtransport

Tidligere
tildelingsbrev

Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten.

NMR: Nordisk konferanse om hatefulle ytringer i 2017

Tidligere
tildelingsbrev

Konferansen ble gjennomført våren 2017.
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Norden 2017- Konferanse og intensjonsdokument om
hverdagsteknologi og universell utforming

Tidligere
tildelingsbrev

Nordisk konferanse «Universal Design and New Technology» ble avholdt 20. juni, i samarbeid med direktoratet for E-helse, NAV og
Nordisk Velferdssenter (NVC). Konferansen fokuserte på fordelene ved universelt utformet teknologi, gjennom å vise hvordan dette
kan medvirke til likestilling og selvstendighet, og øke enkeltindividets mulighet til sosial deltakelse. Målet var å bringe sammen sentrale
fremtidsrettede aktører med interesse for teknologi innen universell utforming. Konferansen bidro til å sette Norges ambisiøse arbeid
med universell utforming, inkludert handlingsplanen, på kartet.
Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten.

Prosjektledelse – forsøk med økt oppgave og
finansieringsansvar for kommunalt barnevern

Tidligere
tildelingsbrev

Se omtale av oppdraget under delmål 5.2 i årsrapport.

Retningslinjer/pedagogisk verktøy om barnevernets ansvar
for barn som begår straffbare handlinger

Tidligere
tildelingsbrev

Direktoratet vil ikke klare å ferdigstille retningslinjene til sommeren 2018. Det har ressursmessig vært nødvendig å prioritere de store
statsingene på barnevernsområdet. Estimert dato for ferdigstillelse 1. februar 2019.

Revidere og digitalisere veileder om tvangsekteskap til
barneverntjenesten

Tidligere
tildelingsbrev

Arbeidet med å revidere og digitalisere veilederen om tvangsekteskap til barnevernstjenesten har blitt utsatt. Bufdir har i
tildelingsbrevet for 2018 fått i oppdrag å ferdigstille arbeidet sommeren 2018.

Revidere rundskriv Q-42/15 om barnevern over
landegrenser

Tidligere
tildelingsbrev

Det vises til tidligere dialog med departementet. Utkast til revidert rundskriv ble forelagt departementet 30.06.17, og innspill ble mottatt
22.12.17. Direktoratet jobber videre med ferdigstillelse.

Kartlegging av kompetanse i barnevernstjenesten (Jf.TB
2016, tillegg 2, oppdrag D)

Tidligere
tildelingsbrev

Rapport oversendt BLD februar 2018.

UnIKT forum

Tidligere
tildelingsbrev

Se nærmere omtale av dette under delmål 3.1 i årsrapporten.

Utarbeide digital veileder om barneekteskap

Tidligere
tildelingsbrev

Betaversjon av digital veileder om barneekteskap ble lansert i vår. En revidering med utgangspunkt i innkomne tilbakemeldinger er
igangsatt og skal ferdigstilles første tertial 2018.

Utvikle kvalitetsindikatorer som viser effekt av opphold i
barnevernsinstitusjon og som sier noe om tjenestenes
kvalitet

Tidligere
tildelingsbrev

Kvalitetsindikatorer er utarbeidet som grunnlag for styringsparametere til regionene for 2017. Arbeidet skal inngå i utvikling av
nasjonale kvalitetsindikatorer, som vi vil gi i plan for oppgaveløsning i løpet av første tertial 2018. Bufdir vil i forkant av fremdriftsplanen
be om et møte med departementet for å avgrense og definere oppgaven nærmere.

Utvikle nettsider for statistikk og indikatorer på etnisk
diskriminering

Tidligere
tildelingsbrev

Bufdir har ikke startet opp arbeidet med å utvikle nettsider for statistikk og indikatorer på levekår og likestillingsituasjonen for etniske
minoritetsgrupper. Det ble i 2017 gitt prioritet til utvikling av statistikksider for minoritetsbefolkningen på bakgrunn av seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Arbeidet med å utvikle statistikksider for det siste diskrimineringsgrunnlaget - etnisitet - er
derfor utsatt. Arbeidet forventes å starte opp i løpet av våren 2018.

Utvikling og implementering av støtteapparat for fosterhjem
til EMF

Tidligere
tildelingsbrev

Oppdraget er i rute. Oppdraget er gitt til spisskompetansemiljøet for opplæring og veiledning i Bufetat region sør. Innholdet i tjenesten
vil bygge på opplæringsmodulen for fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger og arbeidet ses i sammenheng med Bufdir sitt
utviklingsarbeid knyttet til utvikling av modulbasert opplæring for fosterforeldre.

Videreutvikle indikatorer for universell utforming

Tidligere
tildelingsbrev

I 2017 har Bufdir utviklet tall og statistikk på området universell utforming først og fremst ved å legge ut et eget kapittel om offentlige
bygninger, se omtale i årsrapporten.
Nå ligger det tall og statistikk for alle kjerneområdene innenfor universell utforming på bufdirs statstikksider. Disse områdene er
uteområder, bygg, IKT og transport. I 2018 vil områdene oppdateres, samt at man vil legge ut og initiere innsamling av tall og statistikk
innenfor nye områder.
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