likestillings- og inkluderingsdepartement BarnePostboks 8036 Dep
0030 OSLO

ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

MIN ČUJ./VÅR REF.

BEAIVI/DATO

Inger Tjikkom, +47 78 47 40 45

DIN ČUJ./DERES REF.

13/4461 - 2

13.12.2013

inger.tjikkom@samediggi.no

Almmut go válddát oktavuođa/
Oppgis ved henvendelse

Høringsuttalelse – forslag til endringer i forskrift 18.
desember 2003 nr 1659 om fosterhjem – tilsyn med barn i
fosterhjem.
Sametingsrådet har gjennomgått høringsbrev av 04. oktober 2013.
Ved behandlingen av Stortingsproposisjon 106 L (2012-2013), Endringer i barnevernloven,
sluttet Stortinget seg til departementets forslag om endringer i barnevernloven § 4-22 om
tilsyn med barn i fosterhjem. Endringen ble vedtatt 13. juni 2013. Formålet med lovendringen
er å styrke tilsynet gjennom profesjonalisering og tydeliggjøring av det kommunale ansvaret.
Endringen medfører plikt for kommunen å føre tilsyn med hvert enkelt barn som er plassert i
fosterhjem, fra plasseringstidspunktet frem til barnet er fylt 18 år.
Sametingets høring
Sametingsrådet er tilfreds med at det tas sikte på å styrke og profesjonalisere tilsyn med barn i
fosterhjem. Slik vi ser det vil profesjonalisering av tilsynet kunne være med på å sikre kvalitet
og kompetanse i tilsyn. For samiske barn og unge som er plassert i fosterhjem, vil dette være
et steg i riktig retning.
Sametingsrådet er også tilfreds med at det legges opp til å videreføre bestemmelsen i dagens
forskrift § 8 annet ledd annet punktum. Samiske barn som er plassert i fosterhjem er avhengig
av et godt tilsynsapparat som påser at deres språklige og kulturelle rettigheter blir ivaretatt.
Bakgrunn for høringsuttalelsen
Sametingsrådets høringsuttalelse tar utgangspunkt i at samiske barn har rettigheter regulert i
norsk lov, og i internasjonale konvensjoner som stadfester samiske barns rett til å bruke sitt
språk, og utøve sin kultur og religion. Barnekonvensjonens art. 30 slår fast at ”I stater hvor det
finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller personer som tilhører en urbefolkning,
skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektets retten til sammen
med andre medlemmer av sin egen gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og
utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk.”
Når et samisk barn har behov for hjelpetilbud fra barneverntjenesten kan både barnet og
foreldrene oppleve en del utfordringer. Slik Sametinget ser det ligger en del av disse

utfordringene i å sikre at barnas språk og kultur blir ivaretatt. Dette omhandler retten til å
snakke og lære eget morsmål, rett til undervisning på samisk, rett til å vokse opp i egen kultur,
og rett til å tilegne seg ferdigheter som er viktig i egen kultur. Dette er barnets selvstendige
rettigheter som må følge det enkelte barn selv om det er under barnevernets omsorg.
Kvalitetssikring av barnevernstjenesten til samisk barn og familier er i stor grad avhengig av
enkeltpersoner på alle nivå. Sametinget ser det derfor som svært viktig at ansvaret for å sikre
at samiske barn og unge får det tilbudet de har krav på løftes fra enkeltpersoner og opp på et
overordnet nivå. Ivaretakelse av samiske barns rettigheter i det tilbud som gis krever at det på
sentralt nivå settes klare rammer for hvordan dette målet skal nås. Sametinget har tidligere
overfor barne- og likestillingsminister pekt på svakheter i dagens forskrift.
På bakgrunn av dette har Sametinget tidligere konsultert BLD om tilsynsfunksjoner i
barnevernet. For Sametinget har det vært viktig at det føres tilsyn med at samiske barn som
trenger bistand fra barnevernstjenesten, også får ivaretatt sitt språk og sin kultur. Sametinget
er derfor tilfreds med at det i forskriften fremgår at ”Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn
med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til
grunn for plasseringen blir fulgt opp. Dette omfatter også tilsyn med at barnets etniske,
religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn ivaretas på hensiktsmessig måte, herunder samiske
barns rett til å ivareta språk og kultur”, og at dette ikke endres ved nåværende endring av
forskrift.
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