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HØR1NG: Styrket tilsyn med ivaretakelse av samiske barns språk og
kultur i barnevernet (forslag til forskriftsendringer)

Det vises til Barne-likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 11.oktober 2010
Styrket tilsyn med ivaretakelse av samsiks barns språk og kultur i barnevernel (forslag til
forskrifisendringer)

SANKS- avdeling for barn og unge i Karasjok ønsker å komme med følgende høringsuttalelse
til endringer i forskrift 18 des 2003 nr 1659 om fosterhjem og i forskrift 11 des 2003 nr 1564
om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling.

Vi synes det er bra at det er kommet forslag til endringer på forskriften. Forskriftsendringene
innebærer i liten grad økte forpliktelser for fosterhjem, institusjoner eller kommuner og det
bør følges opp av mer konkrete merknader til forskrift.

1. Samiske barn bør fortrinnsvis plasseres i samiske fosterhjem. Dersom det er mulig og
hensiktsmessig, burde bamet få bo / vokse opp hos slektninger - noe som alltid har
vært vanlig og naturlig da slektsbåndene i samiske miljøer er sterke. Det vil da være
større mulighet for kontinuitet i barnas oppdragelse og ivaretakelse av etnisk, kulturell,
religiøs og språklig bakgrunn. Blir ikke barnets kulturelle identitet ivaretatt, ivaretas
ikke hele barnet. Identitet er knyttet mot kultur og er en viktig faktor for barnets
identitetsutvikling, under forutsetning av at hjemmet ellers er egnet.

2. Dersom barnet ikke blir plassert i samisk fosterhjem bør det utarbeides en liste med
forslag på tiltak som sikrer at bamets etniske, religiøse, kulturelle og språklige
bakrgrunn blir ivaretatt.
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3. Det bør tilstrebes at samiske barn får gå i samisk barnehage og skole da de her får
ivaretatt mye av sin kulturelle identitet. Der dette av praktiske årsaker ikke er mulig,
må det stilles krav til ordinær barnehage/skole om å legge til rette for å ivareta samisk
språk og kultur.

4. Ved tilsyn mener vi at tilsynsmyndighetene må ha en samisktalende med seg, dersom
barnet er samisktalende og tilsynsperson selv ikke behersker samisk. Dette fordi det
vil kunne være vanskelig å få fram barnets tanker og følelser på det språket som ikke
er morsmålet. Samiske barn bør ha rett til kvalifisert tolk.

5. Utarbeidelse av rapport jfr § 9 siste ledd.. Det bør utarbeides forslag på spørsmål i
forhold til utarbeidelsen av rapporten som skal lages etter at tilsynet er utført (hjelp for
tilsynsfører og tilsynet i barneverninstitusjoner), for å sikre at barnets etniske,
religiøse, kulturelle og språklige bakrgrunn blir ivaretatt.

6. Det bør gis grunnleggende opplæring i samisk kulturforståelse til tilsynsførere,
tilsynsmyndigheter i barnevernsinstitusjoner, fosterfamiler og ansatte i
barneverninstitusjoner slik at man sikrer at samiske barns identitet blir ivaretatt.
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