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MiR er generelt glad for økningen i tilskuddene til viktige tiltak for kommende år.  

Gjennom sitt arbeid, kommer MiR i kontakt med personer med særskilte utfordringer. Det er 
både barn, unge og voksne fra lavinntektsfamilier, barn og unge med dårlige 
skoleprestasjoner, foreldre som sliter med samarbeidet med barnehage, skole, barnevern og 
flere andre hjelpeinstanser. En god del av disse er mennesker som opplever språklige og 
kulturelle barrierer som hindrer dem i å være aktive og selvstendige deltakere i sitt eget liv og 
i samfunnslivet.  

Vi ønsker å være en synlig brobygger mellom kulturer og grupper, og å delta aktivt på den 
inkluderingsdugnaden som Norge som stat baner vei for.  

Hensikten med vår deltakelse på denne viktige høringen er å dele av vår erfaring og uttrykke 
vårt behov for å bli styrket, husket på og tatt med i gjennomføringen av tiltak.  

Våre innspill vil begrense seg til utvalgte kapitler under programområdet 11 Barn og familie. 

De er knyttet til punkt 11.10 Familie og oppvekst og 11.20 Barnevernet i Statsbudsjettet.  

 

Familie og oppvekst 

Kap. 840: Tiltak mot vold og overgrep 

MiR har de siste årene jobbet med et prosjekt under tilskuddsordningen rettet mot 
«Holdningsskapende/forebyggende arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse». MiR leser med glede av statsbudsjettet at det blir gitt tilskudd til Røde 
Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og chattetjeneste for foreldre. MiR 
håper at Røde Kors-telefonen og chattetjenesten blir lagt opp slik opp til slik at det blir lav 
terskel for borgere med innvandrerbakgrunn også å benytte seg av tjenestene.  

MiR ser behovet for mer støtte for å kunne utvide sin aktivitet knyttet til dialogmøter/kurs, 
veiledning til de barna, unge og familiene som allerede er i kontakt med MiR.  

Kap. 841: Samliv og konfliktløsning  

• MiR er glad for økt satsing knyttet til opplæring av nye meklere og kompetanseheving 
i meklerkorpset. MiR kan gjerne være behjelpelig med å spre informasjonen om 
denne funksjonen blant sin målgruppe. MiR foreslår at det ansvarlige organet jobber 
for å rekruttere flere meklere med innvandrerbakgrunn. Vi mener at et slikt grep vil 
gjøre meklingen mer tillitsfull, inkluderende og effektiv. MiR har i 2020 lært opp 
dialogfasilitatorer i samarbeid med Nansen Fredssenter. Fasilitatorene prater til 
sammen 8 forskjellige språk i tillegg til norsk, og kan gå inn i familier hvor 
kommunikasjonen er fastlåst.  

• MiR er glad for at det gis tilskudd til samlivskurs for førstegangsforeldre og tilskudd til 
lokale samlivskurs og utviklingstiltak. Det er MiRs erfaring at det er en del unge 
innvandrerforeldre, særlig blant dem med kort botid i Norge, sammenlignet med i 
majoritetsbefolkningen. Disse foreldrene hanskes med særskilte utfordringer som ofte 
setter parforholdet og foreldreskapet på prøve. Vi ber Familie- og kulturkomiteen om 
å påse at denne gruppen følges opp særskilt. MiR mener å kunne bidra her, dersom 
organisasjonen gis en økonomisk ramme som tillater det.  

 



Kap. 842: Familievern 

MiR ser positivt på tilskuddet til kirkeeide familievernkontorer. Det er MiRs erfaring at en del 
innvandrere lettere knytter seg til kirken og menigheter enn til kommunale/statlige organer. 
Noen av dem opplever et felleskap gjennom sitt engasjement her. MiR vil imidlertid be om at 
kirkeeide familievernkontorer forsøker å gjøre sine tjenester kjent blant alle innvandrere 
generelt. Dette vil gjøre det mulig for familier å benytte seg av tjenestene uavhengig av sosial 
og religiøs tilhørighet. MiR vil gjerne etablere kontakt med kirkeeide familievernkontor og 
drøfte et eventuelt samarbeid.  

Kap. 846: Familie- og oppveksttiltak  

• MiR er glad for den økte bevilgningen til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere 
barn og unge, en ordning MiR har mottatt støtte fra de senere årene. Vi håper at 
økningen i tilskuddet vil sikre MiR en styrking av sin aktivitet rettet mot økonomisk 
dårlig stilte barn og unge. Det er MiRs erfaring at barn og unge fra innvandrerfamilier 
kan møte på særskilte utfordringer. Det kan være fattigdom, dårlige 
skoleprestasjoner, streng og autoritær oppdragelsesform, utenforskap i barnehage, 
skole og sosiale settinger. For å løse disse utfordringene, trenger vi en koordinert og 
tverrsektoriell innsats. MiR vil gjerne bidra her, dersom organisasjonen gis en 
økonomisk ramme som tillater det.  

• MiR leser også at det blir åpnet for å gi stimuleringsmidler til etablering av nye 
partnerskap med frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og lokalt næringsliv. 
MiR er interessert i å bidra her. MiR ber komiteen påse at denne informasjonen 
gjøres tilgjengelig slik at relevante aktører proaktivt kan søke om partnerskap.  

Kap. 854: Tiltak i barne- og ungdomsvernet  

• Det er MiRs erfaring at en del innvandrere har et distansert forhold til barnevernet, 
som de oppfatter at er ute etter å ta barn fra dem. Som nevnt tidligere, opplever en 
del barn og unge med innvandrerbakgrunn spesielle utfordringer. Fattigdom, dårlige 
skoleprestasjoner og utenforskap kan være bakenforliggende årsaker til kriminelle 
tendenser. MiR lurer spesielt på hvordan dette tilskuddet kommer til å bidra til bedre 
veiledning av innvandrerforeldre. MiR har mye å bidra med på dette området, og 
håper å bli styrker og regnet med i barnevernets gjennomføring av tiltak knyttet til 
veiledning av foreldre.  

• MiR ser positivt på at en del av dette tilskuddet skal gå til kompetanseheving i 
barnevernet. MiR håper at barnevernet vil jobbe for å øke sine kunnskaper om det 
flerkulturelle for å kunne gi tilpasset hjelp til barn, unge og foreldre med 
innvandrerbakgrunn. MiR ønsker å dele av sin kunnskap på dette området. Vi vil 
gjerne være med på dialogmøter med barnevernet eller stille med innlegg på 
barnevernets samlinger.  

Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i barne-, ungdoms- og 
familieetaten.  

MiR er klar over at dette er en inntekstpost, men ønsker allikevel å knytte en kommentar til 
noe av innholdet i denne posten. Vi er glad for at Bufdir har laget videosnutter for foreldre til 
barn med nedsatt funksjonsevne på flere språk. MiR er også glad for at deltakeravgiften er 
satt til et overkommelig beløp. MiR opplever likevel at innvandrerforeldre til barn med nedsatt 
funksjonsevne ikke alltid klarer å nyttiggjøre seg av kursene. Det kan skyldes språklige 
og/eller kulturelle barrierer. Vi ber Bufdir om å vurdere å oversette invitasjonsbrev til flere 
språk og sørge for tolking under kursene. Alternativt ber vi Bufdir lage et kursopplegg i 



samarbeid med MiR og andre relevante organisasjoner, slik at vi kan arrangere egne og 
tilpassede kurs for målgruppen.  

 

 


