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Oppgis ved henvendelse

Høring - forslag til endringer i barnevernloven med tilhørende
forskrifter

Sametingsrådet er tilfreds med at regjeringen har startet arbeidet med endringer av
barnevernloven og tilhorende forskrifter. Vi ser likevel at utredningen ikke berører samiske barns
rettigheter til språk og kultur. Dette er beklagelig all den tid samene har status som urfolk i
Norge, og samiske barn også er omfattet av barnevernloven. Vi vil her vise til Barnevernpanelets
rapport av september 2011, som har hatt et grundig fokus på samiske barns rettigheter.
Barnevernpanelet ble opprettet i desember 2010 av daværende Barne-, likestillings og
inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Ei heller berøres betydningen av samiske barns kontekstuelle og kulturelle forhold i beskrivelsen
av hva en godt faglig fundert tjeneste er, og hva likeverdig barneverntjenester innebærer.
Sametingsrådet ser at departementet vil komme tilbake til dette når arbeidet med
lovproposisjonen igangsettes. Vi ser det da som naturlig og nødvendig at departementet
konsulterer Sametinget slik at sarniske barns rettigheter til språk og kultur blir godt nok ivaretatt.

Lovfesting av krav til forsvarlighet i barneverntjenesten

Sametingsrådet er tilfreds med at krav til forsvarlighet i barneverntjenesten skal lovfestes. Ved
innføring av rettslig standard som setter krav til forsvarlighet i tjenesteyting mener
Sametingsrådet at kunnskap om samisk språk og kultur må vies plass i både lovtekst, forskrifter
og retningslinjer. Sammenhengen mellom kontekstuell og kulturell forståelse i tjenesteytingen vil
bli klarere, og krav i tilsynsforskriftene om å påse at sarniske barns rett til språk og kultur
ettersporres vil tre tydeligere frem.

Tillitsperson

I departementets forslag til nytt annet ledd i barnevernloven § 4-1 mener Sametingsrådet det som
naturlig at tillitsperson for sarniske barn skal inneha sarnisk språk og kulturkompetanse. Når
viktige avgjørelser skal tas for barnet, er det nødvendig at barnets synspunkter når frem, og at barnet
blir forstått på sitt eget språk. Dette vil bidra til styrking av samiske barns rett til medvirkning, og vil



gi barnet storre trygghet i mote med barneverntjenesten. Sametingsrådet foreslår at barnevernloven §
4-1 annet ledd skal lvde:

Barnetskalgismulighettil medvirknig,ogdetskal tilretteleggesfor samtalermedbarnet.Barnsom
barnevernetharovertattomsorgenfor kangisanledningtil å hamedsegenpersonbarnetharsærligtillittil.
Tillitspersonfor samiskebarnmå innehasamiskspråkogkulturkompetanse.Departementelkangi nærmere

forskrifteromtillitipersonensoppgaverogfunk,rjon.

Tilsyn og kontrollmed bam i fosterhjem

Sametingsrådet er tilfreds med at det tas sikte pa en profesjonalisering av tilsvnsforerordningen.
Dette tror vi vil fore til faglig styrking ordningen, og kvalitativt godt tilsyn med barn i fosterhjem.
Det bor også være en forutsetning at filsynsforere får en bred og god opplæring for å kvalifisere
til oppgaven.

Sametingsrådet har i sitt arbeid med fosterhjemsforskriften og tilsynsforskriften hatt fokus på
styrket ivaretakelse av samisk språk og kultur. 1.mai 2012 trådte forskriftsendring om tilsyn med
barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjoner i kraft. De aktuelle forskriftene er: Forskrift om
tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner 2003-12-11-1564 og Forskrift om fosterhjem 2003-12-
18-1654. I disse forskriftene har Sametinget i konsultasjon med Regjeringen tilfoyd endringer
som palegger tilsynsmynclighetene å påse at samiske barns rett til språk og kultur blir etterlevd.

Sametinget velger i denne omgang å avgi horingsuttalelse. Når arbeidet med lovproposisjonen og
filhorende forskrifter igangsettes, må Sametingsrådet konsulteres for å sikre at samiske barns
rettigheter ivaretas.
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