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Høring av NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 08.05.2012 om
ovennevnte høring.

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet er kjent med at Barne-, likestillings-
og inkluderingsdepartementet har et uttalt mål om å utvikle et barnevern med god
flerkulturell kompetanse. Det ser vi som svært positivt. Vi går ut fra at det videre arbeid
med de forholdene som tas opp i NOU 2012:5, også skjer i en slik kontekst.

Det er i flere sammenhenger påpekt at barn og unge har rett til å bli forstått og kunne
formidle sine synspunkter på eget språk og innenfor rammen av egen kultur i møte
med det offentlige tjenesteapparatet. Et barnevern til barnets beste innebærer et
barnevern der også samers og nasjonale minoriteters språk og kultur oppleves som
viktig og likeverdig. Dette forutsetter at det gjøres et arbeid med å styrke og integrere
den språklige og flerkulturelle kompetansen i barnevernet.

I barnekonvensjonen artikkel 30 framgår det at barn som tilhører en minoritet eller
urbefolkning, ikke skal nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe
å leve i pakt med sin kultur, eller bruke sitt eget språk.

Ved plassering av samiske barn i fosterhjem er det spesielt viktig at man søker å finne
en ordning med plassering i en samisk språklig og kulturell kontekst, gjerne innen
samme lokalmiljø, i familiens nettverk, eller ved plassering i slektsfosterhjem, slik det
også fremgår av forskrift om fosterhjem § 4. Det gjelder også barn av nasjonale
minoriteter. Det er også viktig at det er innarbeidet kulturell kompetanse i de
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instansene, bl.a. fylkesnemnda, som skal foreta vurderinger til barnets beste, og at
eventuelle endringer av gjeldende regelverk skjer med dette for øye.

Fornyings-,administrasjons-og kirkedepartementet ber om å bli holdt orientert om det
videre arbeidet med oppfølgningenav NOU2012:5.
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