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Fagrollen 
Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) 
Kompetanseorgan for sektoren, andre offentlige organer og allmennheten  

 
Forvaltningsrollen 
Gjennomføre de beslutningene som treffes av de politiske myndigheter. 
Forvaltningen skal treffe avgjørelser som gjelder den enkelte innbygger 

 
Iverksetterrollen  
Myndighetsutøvelse, iverksetting av vedtatt politikk, tjenesteyting m.m. 

 
Etatsstyrerrollen  
Styre, organisere og lede regionene 

DIREKTORATETS ULIKE ROLLER 
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HVEM ER BARNA? 

Enslige mindreårige flyktninger er barn og 
ungdom som har søkt om asyl i Norge uten 
å ha følge av foreldre eller andre som 
utøver foreldreansvar for dem og som 
oppgir å være under 18 år. De har fått 
innvilget opphold i Norge og skal bosettes i 
en kommune. 
 
De er forskjellige og har 
 
 ulike ressurser og kompetanse 
 ulike utfordringer 
 ulike erfaringer 
 kommet til Norge på ulikt vis 
 flyktet av ulike årsaker 
 Ulike ønsker for fremtiden 
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Felles for alle enslig mindreårige 
asylsøkere 
 
 De er i et nytt land med ukjent språk 

og kultur 
 De er uten nære omsorgspersoner 
 De trenger beskyttelse, omsorg, 

trygghet og oppfølging 
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Ansvar 
IMDi anmoder kommuner om bosetting av 
enslige mindreårige flyktninger (0 -18 år) 

Kommuner fatter vedtak om, og påtar seg 
ansvaret for bosetting av EM 

Bufetat gjør avtaler med kommuner om 
bosetting av enslige mindreårige under 15 år 

IMDi gjør avtaler med kommuner om bosetting 
av enslige mindreårige over 15 år 

Bufetat og IMDi bidrar med 
kunnskapsformidling til kommunen 
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Bosetting  

Barn under 15 år som har fått innvilget opphold i landet skal 
bli bosatt i rett kommune, med rett tiltak og til rett tid.  
Rett kommune betyr en kommune som: 
 I størst mulig grad ivaretar barnets omsorgs- og hjelpebehov 
 Tar hensyn til barnets slektsforhold og nettverk  
 Er tilpasset barnets alder.  

 
I rett tid betyr innen tre måneder etter vedtak om opphold er fattet, 
jfr. St.melding nr. 17 (2000-2001). 
Regional oppgave: Bufetats fem regioner har ansvar for å bosette 
enslige mindreårige flyktninger fra omsorgssentrene. 
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Hva er kommunens ansvar?  
I følge Lov om barneverntjenester § 3-4. Botiltak for enslige mindreårige 
flyktninger og asylsøkere. 
 
 Ved bosetting av enslige mindreårige som har framsatt søknad om asyl 

eller som har fått opphold på grunnlag av slik søknad, skal kommunen 
foreta en vurdering av den enkeltes behov og på denne bakgrunn tilby 
egnet botiltak. Kongen kan gi forskrift om kommunens oppgaver knyttet til 
bosetting. 

 Dersom kommunen i forbindelse med vurderingen etter første ledd finner 
rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for 
tiltak etter kapittel 4, skal barneverntjenesten undersøke forholdet, jf. § 4-3. 
 
 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv Q-06/2010 beskriver kommunens 

ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. 
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BOTILTAK EGNET FOR ENSLIGE 
MINDREÅRIGE 

 De fleste enslig mindreårige flyktninger 
mellom 15 og 18 år bosettes i 
bofellesskap 

 Potensiale for dreining mot mer bruk av 
fosterfamilier/vertsfamilier 

 

De fleste kommuner hjemler bosettingen av 
barna som et hjelpetiltak etter 
barnevernloven § 4-4 

Bofellesskap = 3-6 ungdommer bor 
sammen i døgnkontinuerlig bemannet tiltak, 
med tett oppfølging 

Fosterhjem = Ordinært/forsterket 
fosterhjem/slektsfosterhjem 

 
 

 
 

I perioden 2010 – 2015:  
 
Ca 80 % enslige 
mindreårige under 15 år 
blitt bosatt i bofellesskap 
 
Ca 20 % blitt bosatt i 
fosterhjem (hos slekt eller 
ordinært) 
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BUFETAT TILBYR KOMMUNENE: 

Refusjon av utgifter til 
barneverntiltak  

Råd og veiledning i 
etablering av botilbud 

Råd og veiledning om 
målgruppe 

Grundig kartlegging og 
anbefaling av botiltak for 
det enkelte barnet 

Rekruttering, opplæring og 
gruppeveiledning av 
fosterhjem 

Forsterkning av fosterhjem 
ved behov 

Bistand i barnevernfaglige 
spørsmål ved behov etter 
bosetting 

Familieråd som metode for 
å finne fosterhjem (for barn 
som har slekt eller nettverk 
i Norge) 
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KOMMUNALE TILSKUDD 
Kommuner som bosetter enslige mindreårige mottar ulike tilskudd:  

Integreringstilskudd  
 

Utbetales over fem år. (IMDI) 
 
 
 
 

Ekstraordinære kommunale utgifter 
 
Tilskudd for flyktninger med 
funksjonshemminger og/eller 
atferdsvansker (IMDI) 
 
 

Særskilt kommunalt tilskudd  
 

Ved bosetting av enslige mindreårige 
flyktninger. Dette tilskuddet utbetales hvert 
år til og med det året flyktningen fyller 20 
år. (IMDI) 
 

Refusjon  
 

I tillegg refunderer Bufetat 80 prosent av 
refunderbare utgifter til kommunale 
barneverntiltak  til barnet fyller 20 år. 
Slike tiltak kan for eksempel være 
fosterhjem eller bofellesskap 

http://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/ema/Refusjon_av_kommunale_utgifter/
http://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/ema/Refusjon_av_kommunale_utgifter/
http://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/ema/Refusjon_av_kommunale_utgifter/
http://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/ema/Refusjon_av_kommunale_utgifter/
http://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/ema/Refusjon_av_kommunale_utgifter/
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RÅD OG VEILEDNING 
Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse  
- et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler 
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. 
 

 

 Veileder både første- og andrelinjetjenestene, for eksempel barnehager, skoler, 
asylmottak, helsestasjon, barnevern, krisesentre og frivillige organisasjoner. 

 Gir råd og veiledning til tjenesteapparatet i enkeltsaker. 
 Holder foredrag og kurs på arbeidsplasser. 
 Utsatte kan også ta kontakt for å få hjelp. 
 
 
 

Telefon:  
47 80 90 50  
(mandag-fredag kl 9-16) 
E-post: 
Kompetanseteamet@bufdir.no 
 

mailto:Kompetanseteamet@bufdir.no
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Hva er viktig for kommunen å jobbe med? 
Samarbeid til beste for barnet. 
 

Tverrfaglig  
Barna har ulike behov og det er behov for ulik kompetanse 

Tverretatlig 
Barna trenger tjenester fra ulike etater, både kommunale, fylkeskommunale og 
statlige 

Frivillige organisasjoner 
Det finnes mye ressurser og engasjement i kommunene. Bruk det! 

Opprett samarbeid med andre kommune 
Deling av erfaring og samordning av tiltak 

 

Botiltak og fosterhjem har ikke ansvaret alene. 
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Hva er viktig for kommunen å holde fokus på? 
Bruk tolk! 
 
På IMDi sin informasjonsside, Tolkeportalen.no, 
finner du nyttig informasjon om bruk av tolk og en 
oversikt over godkjente tolker. Her finner du også 
oversikt over hvilke språk som brukes i ulike land. 
 
Ha er transnasjonalt perspektiv i arbeidet. 
Det er viktig for barna å kunne opprettholde 
sosiale, kulturelle og økonomiske bånd til 
hjemlandet. De har med seg erfaringer og en 
forståelsesramme fra sitt hjemland. Det er viktig å 
vektlegge barnets fortid – nåtid – fremtid ! 
For informasjon se f.eks: Landinfo.no 

Kilde: Flyktninghjelpen 



   
  

   
 

  
 

    
  

  
 

  
 

   
 

«Pen Say kom inn og snudde 
opp ned på alle fordommene 
våre om å ta imot en ungdom. 
Han har lært oss så mye og 
har vært en enorm berikelse i 
livene våre.» 
 
- Åse Berit Mæstad, fostermor til en enslig, 
mindreårig flyktning 
Bergensavisen, 11. september 2015 
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