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Sametingets høringsuttalelse til høringsnotat «Forslag til endringer i 
tilsynshjemlene i barnehageloven»
Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 21.01.22 om Forslag til endringer i tilsynshjemlene i 
barnehageloven og deres ønske om synspunkter og innspill til høringen. Sametinget støtter 
departementets forslag om statlig tilsyn med barnehagene.

Sametingets barnehagepolitikk har som hovedmål å sikre at samiske barn får et samiskspråklig 
barnehagetilbud som tar utgangspunkt i samiske verdier og språk, og i samisk kultur og samfunnsliv. 
Sametinget er opptatt av samiske barns beste, at samiske barn får et godt og trygt samiskspråklig 
barnehagetilbud. Sametinget er også opptatt av at samiske foreldre skal ha mulighet til å velge 
samiskspråklig barnehagetilbud, av god kvalitet, til sine barn der de bor. 

Sametinget støtter departementets vurderinger og forslag om å gi Utdanningsdirektoratet hjemmel for å 
kunne føre tilsyn med om barnehagene oppfyller kravet om å ha internkontroll etter barnehageloven § 9, 
og å gi statsforvalteren hjemmel for å kunne føre tilsyn med om kommunene oppfyller kravene til 
likebehandling og uavhengighet i barnehageloven § 11. 
Bakgrunnen for dette er at Sametinget ser at det er avgjørende at rammer og strukturer rundt samiske 
barnehager sikrer at de kan drive sin virksomhet med forutsigbarhet og at de har rom for utvikling, samt 
mulighet til å styrke kvaliteten i innholdet.  Strukturer rundt samiske barnehager, samt endringer av disse, 
må derfor sikre at innholdet, det daglige arbeidet, tar utgangspunkt i samiske barns rettigheter, samisk 
språk og tradisjonell kunnskap. 

Sametingets rolle i utvikling av den samiske barnehagesektoren er viktig. Sametinget ønsker derfor å 
møte Kunnskaps departementet for å diskutere om måter Sametinget kan være med på å sette rammene 
på et overordnet nivå for tilsyn som skal utføres. Når tilsyn skal utføres på samiske barnehager er det 
viktig at tilsynet føres med komeptanse om samiske forhold og samisk innhold i rammeplan og eller 
gjeldende regelverk. 

Sametinget mener at det i denne sammenhengen er behov for at Sametinget konsulteres om kriterier og 
rammer for hvordan føre tilsyn med samiske barnehager. Sametinget ser for seg at det vil være viktig og 
avgjørende med tett dialog og samarbeid med aktuelle myndigheter om gjennomføring og oppfølging av 
tilsyn. 
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