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Se høringsinstanser i følge liste 

  

 

Deres ref Vår ref Dato 
 201000912-/ESHS   .10.2010 

 

Høringssak - styrket tilsyn med ivaretakelse av samiske barns språk og kultur 

i barnevernet (forslag til forskriftsendringer) 

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i forskrift 18. des. 2003 nr. 1659 

om fosterhjem og i forskrift 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn med barn i 

barneverninstitusjoner for omsorg og behandling. Målet med forslagene er å 

tydeliggjøre at det skal føres tilsyn med at samiske barns rett til å ivareta språk og 

kultur følges opp i fosterhjem og barneverninstitusjoner.  

 

Forslagene er utformet etter konsultasjoner mellom Sametinget og Barne-, likestillings- 

og inkluderingsdepartementet jf. Konsultasjonsavtalen av 11. mai 2005 som er inngått 

mellom staten og Sametinget under henvisning til ILO-konvensjon nr. 169 art. 6. 

 

Bakgrunnen for forslagene er at Sametinget er opptatt av at samiske barn ofte møter et 

barnevern som mangler språk- og kulturkompetanse. Slik kompetanse er viktig for å 

fange opp og vurdere samiske barn og familiers eventuelle behov for tilrettelagte 

tjenester. Det vises særlig til at det skal føres tilsyn med at samiske barns rett til å 

ivareta språk og kultur følges opp i fosterhjem og barneverninstitusjoner. 

 

Mange av problemstillingene som drøftes vil også ha tilsvarende relevans for andre 

minoriteter. Spørsmål om å foreslå tilsvarende tilpasninger for andre minoriteter, 

drøftes underveis i notatet. 

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene.  

 

Høringsfristen er 11. januar 2011. 



Side 2 

 

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv forelegge 

forslaget for eventuelle underliggende etater, organer og relevante aktører.  

 

Høringsuttalelsene sendes Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne- 

og ungdomsavdelingen, Postboks 8036 Dep.  

 

Høringsnotatet ligger på internett på følgende adresse: http://www.regjeringen.no 

under overskriften Dokumenter og underoverskriften Høringer.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Tone G. Smith (e.f.) 

 

 Mette K. Solum 
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