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Høringssvar til NOU 2012: 5 – Bedre beskyttelse av barns utvikling 
Viser til høringsbrev om NOU 2012:5 – Bedre beskyttelse av barns utvikling. Det 
overordnede forslaget fra ekspertutvalget dreier seg om å innføre et nytt prinsipp for 
barnevernsloven: prinsippet for utviklingsfremmende tilknytning. Det er dessuten foreslått 
flere andre konkrete tiltak, blant annet for bedre praksis og mer forskning.  
 
Først og fremst ønsker Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene 
(KIM) å påpeke at prinsippene som ligger til grunn for barnevernsloven, både det biologiske 
prinsippet og ekspertkomiteens foreslåtte prinsipp om utviklingsfremmende tilknytning, åpner 
for til dels ulik forståelse og praktisering lokalt. I den forbindelse vil vi særlig påpeke behovet 
for at barnevernstjenesten har et svært bevisst forhold til at tolkningen av prinsippene kan 
føre til diskriminerende praksis. Fra tidligere saker rapportert til Likestillings- og 
diskrimineringsombudet vet vi at skjønnsmessige og faglige vurderinger som angår barn og 
familier med innvandrerbakgrunn kan bli foretatt på bakgrunn av fordommer. Dette får svært 
alvorlige konsekvenser for de berørte barna og familiene og bidrar til å redusere tillitten 
mellom myndighetene og minoritetsbefolkningen. Denne typen diskriminering må 
motarbeides aktivt. 
 
Når det gjelder de øvrige forslagene fra ekspertutvalget er vi i KIM positive til forslagene om 
økt bruk og profesjonalisering av tolketjenester.  Vi stiller oss dessuten bak ekspertutvalgets 
forslag om mer forskning, utdanning og kompetanse. KIM ønsker å påpeke viktigheten av å 
styrke forskningsmiljøenes mangfoldskompetanse, og oppfordrer til at det bevilges ressurser 
til mer forskning på innvandrerbefolkningens møte med barnevernstjenestene. Disse 
forskningsinitiativene bør videre følges opp på en slik måte at de også bidrar til 
kompetanseheving blant de ansatte i barnevernet.  
 
Det foreslås dessuten en intensivering av det oppsøkende arbeidet og 
opplysningsvirksomheten fra det kommunale barnevernet, særlig for å nå ut til barn med 
minoritetsbakgrunn. KIM stiller seg bak dette forslaget. På samme måte som i tolkningen av 
prinsippene for barnevernsloven vil vi imidlertid samtidig påpeke at man i det oppsøkende 
arbeidet må være bevisst for å unngå praksis som kan oppfattes diskriminerende. 
 
Med vennlig hilsen  

 
Anita Rathore 
Utvalgsleder 
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