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Høring - Forskrift om barns rett til medvirkning og barns 
mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen 
barnevernssaker     

Sametingsrådet har gjennomgått høringsbrev av 14.2.2014 om forskrift om barns rett til 
medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak. 
Sametingsrådet er fornøyd med at barns rett til medvirkning tydeliggjøres i et nytt annet ledd i 
barnevernloven § 4-1. 
 
Sametinget har i en lang rekke høringsuttalelser vedrørende endring av barnevernloven med 
forskrifter, redegjort for vårt syn om.Vi har begrunnet vårt syn med henvisning til gjeldende lover 
og konvensjoner, og forutsetter at departementet er kjent med dette. Sametinget har påpekt 
overfor departementet at samiske barn har rettigheter regulert i norsk lov og internasjonale 
konvensjoner som stadfester deres rett til å bruke sin kultur, sitt språk og sin religion. Dette er 
barnets selvstendige rett, som også følger samiske barn under barnevernets omsorg, jf 
Barnekonvensjonen artiklene 30, 20 og 2. For å gi samiske barn og deres familier det tilbud de 
har krav på, er det derfor en forutsetning at kunnskap om samisk språk, kultur og 
samfunnsforhold, danner grunnlag for barneverntjenester de mottar.  
  
I forbindelse med arbeidet med forskriften ser Sametingsrådet at samiske barns rettigheter ikke 
går tydelig nok frem. Det er ikke tilstrekkelig at det i definisjonen i forskriftens § 3 uttrykkes at: 
”Medvirkning bør ivareta barnas forskjellige bakgrunn som barnas etniske, religiøse, kulturelle 
og språklige bakgrunn”. Sametingsrådet er opptatt av at samiske barns rettigheter skal gå 
tydeligere frem. Samiske barn som urfolk, har særskilte rettigheter som er gitt dem gjennom 
nasjonale lover og internasjonale konvensjoner. Sametingsrådet foreslår derfor at dersom 
definisjonen skal brukes må det legges til en setning om at samiske barn har en særskilt rett til 
beskyttelse i hht barnekonvensjonens artikkel 30. Sametingsrådet mener at forskriftstekstens § 
3 definisjon av medvirkning skal lyde:  
 
”Med medvirkning forstås at barnet skal gis mulighet til å forstå, uttale seg og bli lyttet til. Barn 
kan medvirke i egen sak ved å utrykke sin forståelse, valg og preferanser gjennom verbal og 
ikke-verbal kommunikasjon. Medvirkningen bør ivareta barnas forskjellige bakgrunn som barnas 
etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. Samiske barn har særskilte rettigheter i 
henhold til internasjonale konvensjoner og nasjonale lover. Tillitsperson for samiske barn skal 
inneha samisk språk og kulturkompetanse.” 
 
Sametingsrådet merker seg også at departementet i merknad til forskriftens § 6 Barnevernets 
ansvar for å legge til rette for barnets medvirkning, begrenser samiske barns rettigheter til å 
gjelde kun innenfor samisk språkforvaltningsområde, og henviser til Samelovens regler for rett 
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til bruk av samisk språk. I kommuner utenfor samisk språkforvaltningsområde skal det kun 
tilstrebes at barnet får slik tilrettelegging. Til dette ønsker Sametinget å bemerke at 
forvaltningsområdet for samisk språk er etablert for å legge forholdene til rette for utvikling av 
samisk språk, kultur og samfunnsliv, og kan ikke brukes til avgrensning av samiske barns 
selvstendige rettigheter. Sametinget vil samtidig bemerke at for samiske barn bosatt innenfor 
forvaltningsområdet for samisk språk eksisterer allerede retten til bruk av eget språk etter 
samelovens språkregler. 
 
Slik Sametingsrådet ser det, vil en slik begrensning som departementet her legger opp til, være 
i strid med Barnekonvensjonens artikler 30, 20 og 2 som gir urfolksbarn rett til vern for sitt språk 
og kulturelle egenart.  
 
Sametingsrådet mener at departementet i forskrift om barns rett til medvirkning og barns 
mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak, begrenser samiske barns 
rettigheter til kun å gjelde Samelovens forvaltningsområdet for samisk språk.  Dette beklager 
Sametingsrådet sterkt, og mener at dette ikke oppfyller samiske barns rettigheter som 
urfolksbarn jfr Barnekonvensjonen. Sametingsrådet ber derfor departementet om å endre 
merknadsteksten for aktivt å sikre at samiske barns rettigheter i hele Norge ivaretas på en 
betryggende måte. 
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