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Høringssvar og anmodning om konsultasjoner NOU 2017:12 Svikt 

og svik 
 
Sametinget vil komme med høringssvar til "NOU 2017:12 Svikt og svik. Gjennomgang av saker 
hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt". Sametinget vil samtidig 
be om konsultasjoner. Det gjøres oppmerksom på at høringssvaret ikke er uttømmende og at 
det vil kunne tas opp emner på konsultasjon som ikke er omtalt i høringssvaret. 
 
Det vises i utredningen til at nesten ingen av sakene som utvalget har sett på ble avdekket som 
et resultat av det offentliges innsats. Det var barna selv som fortalte om vold, seksuelle 
overgrep og omsorgssvikt. Når det gjelder de samiske barna så er de yngste barna i samiske 
kjerneområder ofte kun samiskspråklige. Dette fordrer at de som skal avdekke slike saker 
faktisk er samiskspråklige for at dette skal fanges opp.  
 
Dette fremgår også av politets etterforskning i Tysfjord-sakene, der det pekes på at det 
offentlige i form av helsevesen, skoler, barnehager, barnevern og politi må påta seg et ansvar 
for at ingen har grepet inn på et tidligere tidspunkt. Politets funn under etterforskningen viser 
også at det er barn og spesielt jenter frem til 15-16 års alderen som er de mest sårbare.  
 
Rapporten «Om du tør å spørre, tør folk å svare» Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med 
vold i nære relasjoner i samiske samfunn, peker på manglende tillit til hjelpeapparatet i den 
samiske befolkningen. Politiets sluttrapport i Tysfjordsaken viser det samme. 
 
Det er behov for mer forskning på utsatte og overgriper i samiske samfunn. Det er også behov 
for forskning på samiske barns helse samt vold mot samiske barn. 
 
Sametinget viser videre til at FNs komitè for barnets rettigheter i sine avsluttende merknader 
etter Norges fjerde rapportering har anbefalt parten å videreføre og styrke arbeidet med å sikre 
at barnets beste som generelt prinsipp blir behørig innarbeidet i alle lovbestemmelser og i 
rettslige administrative beslutningsprosesser. I sin femte og sjette rapportering til FNs komitè for 
barnets rettigheter har Norge listet opp eksempler på hvordan barnets beste som generelt 
prinsipp blir innarbeidet i lovbestemmelser og generelle beslutningsprosesser.  
 
Til tross for at begrepet «barnets beste» innarbeides i nasjonal lovgivning og eksempelvis 
omhandles i relevante utdanninger, viser erfaringene at når beslutninger skal fattes på lavere 
forvaltningsmessig nivå, for eksempel i en kommune, blir det ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn 
til bredden i prinsippets innhold. Det er ikke gitt at det som er det beste for et barn av 
majoritetsbefolkningen, også er det beste for et samisk barn. For samiske barn hender det at 
momenter som deres språklige og kulturelle identitet ikke tillegges tilstrekkelig vekt. Dette er 
særlig graverende i tilfeller hvor alternativ omsorg vurderes og barnet risikerer å miste kontakten 

https://www.nkvts.no/rapport/om-du-tor-a-sporre-tor-folk-a-svare-hjelpeapparatets-og-politiets-erfaringer-med-vold-i-naere-relasjoner-i-samiske-samfunn/
https://www.nkvts.no/rapport/om-du-tor-a-sporre-tor-folk-a-svare-hjelpeapparatets-og-politiets-erfaringer-med-vold-i-naere-relasjoner-i-samiske-samfunn/
https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/01-rapporter-statistikk-og-analyse/sluttrapport-tysfjord_endelig.pdf
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med sitt språklige og kulturelle miljø.  
 
Sametinget viser også til at FNs kvinnekomité i sine avsluttende merknader til Norges niende 
rapportering kommer med anbefaling om å utarbeide en handlingsplan mot vold mot samiske 
jenter og kvinner: 
 

25. The Committee recommends that the State party: 
e) Devise an action plan for enhanced prevention, protection and redress of 
gender based violence, in particular sexual violence, against Sami women and girl 
victims, including with a view to overcoming cultural and linguistic barriers, based on 
further research into their root causes, and allocate sufficient resources for its 
implementation; 

 
Vi forventer snarlig tilbakemelding om tid og sted for første konsultasjon. 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Hege Fjellheim Vivian Boine 
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør Seniorrådgiver/ seniorráđđeaddi 
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