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Det foreslås endringer i to forskrifter; fosterhjemsforskriften og forskrift om tilsyn med
barn i barneverninstitusjoner. Det er kommunen som fører tilsynet etter
fosterhjemsforskriften, og fylkesmannen som fører tilsynet med barn i
barneverninstitusjoner.

I begge forskriftene foreslås nye presiseringer som skal sikre at tilsynet også skal påse
at samiske barns rett og behov for ivaretakelse av språk og kultur blir fulgt opp på best
mulig måte i hhv. fosterhjem og institusjon. Tydeliggjøringen av en plikt til å føre tilsyn
med samiske barns rett til ivaretakelse av språk og kultur under barnevernets omsorg,
antas reelt å innebære en utvidelseav både kommunens og fylkesmannens tilsynsansvar
til å omfatte flere temaer. Det er videre spørsmål om hva som er konsekvensen dersom
tilsynet mener ivaretakelsen av samisk språk og kultur ikke er god nok, og/eller det
avdekkes lovbrudd knyttet til de rettigheter om språk og kultur samiske barn i
barnevernet har. Dette er ikke kommentert i høringsnotatet, og det er heller ikke
redegjort for øvrige økonomiske og administrative konsekvenser.

Vi ber om at BLD i det videre arbeidet gjør rede for konsekvensene av forslagene,
særlig med hensyn til ovennevnte. Det må også begrunnes hvorfor endringen i
fosterhjemsforskriften ev. ikke skulle medføre økte kostnader for kommunene som
tilsynsmyndighet.
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Vi ber også om bli orientert om kommunesektorens høringsuttalelser.

Med hilsen

Hanne Finstad (e.f.)
avdelingsdirektør
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