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Høring - forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal
behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 26.05.2011.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) ser behovet for at de
foreslåtte endringene gjennomføres, slik at man får en forskrift i tråd med praksis og
eksisterende lovverk.

Vi har særlig merket oss at den nye forskriften blant annet tar utgangspunkt i
Barnevernloven § 6-3, som sier at barn som er 7 år eller yngre skal informeres og gis
anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser i en sak som berører barnet. I følge den
nye forskriften skal barnets ønske tillegges vekt ved vurdering av om talsperson skal
oppnevnes. Denne talspersonen skal formidle barnets synspunkter og mening, skal
forsikre seg om at barnet forstår hva ordningen innebærer, og skal vurdere om barnet
fortsatt ønsker å uttale seg gjennom en talsperson. Det er et mål at samtalen med
barnet tilrettelegges best mulig. Dette forutsetter imidlertid at den talspersonen som
oppnevnes kjenner barnets kultur, språk og oppvekstmiljø. For å følge opp intensjonen i
forskriften er det en forutsetning at kommunikasjonen mellom talspersonen og barnet
kan foregå på barnets eget språk, og innenfor rammen av barnets egen kultur. Dette
kan skje enten ved at talspersonen selv behersker barnets språk og har kjennskap til
barnets kultur, eller at kommunikasjonen foregår ved bruk av tolk og /eller en person
med kulturell sakkunnskap. Det kan være avgjørende for å forstå barnets meninger og
uttrykksform.

FAD ber derfor om at de nye forskriftene gjennomgås med mål om økt
kultursensitivitet og styrking av den fierkulturelle kompetansen i barnevernet for øye.
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Vi ser også behov for at fylkesnemndas ivaretakelse av samiske barns behov ses i lys av
reglene for bruk av samisk språk i Lov om Sametinget og andre rettsforhold
(Sameloven). Her er særlig sameloven § 3-4 Utvidet rett tilbruk av samisk i rettsvesenet
og § 3-5 Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren relevant.
Forvaltningsområdet for samisk språk består i dag av kommunene Kautokeino,
Karasjok, Nesseby, Tana, Porsanger, Kåfiord, Lavangen, Tysfiord, Røyrvik og Snåsa.
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