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HØRING – ENDRING I BARNEHAGELOVEN – RETT TIL BARNEHAGEPLASS FOR BARN AV
ASYLSØKERE.
 
Oppvekst og kulturetaten i Ås kommune har behandlet høringen om endringer i barnehageloven - rett til
barnehageplass for barn av asylsøkere.
 
Rett til barnehageplass:
Departementet foreslår at barnehageloven § 12a andre ledd endres slik at barn av asylsøkere gis rett til
barnehageplass i kommunen de oppholder seg, dersom det er sannsynlig at barnet skal være i kommunen i
mer enn tre måneder.
Departementet presiserer at retten til barnehageplass også skal gjelde for enslige mindreårige asylsøkere.
 
Dette betyr at barn av asylsøkere får rett til barnehageplass mens de oppholder seg i
kommunen i påvente av at asylsøknaden blir avgjort og/eller i påvente av effektuering av
asylvedtaket. Retten gjelder både for asylsøkere som oppholder seg i et statlig asylmottak
eller bor andre steder (for eksempel bor privat) mens asylsøknaden behandles.
 
Ås kommune er enige i at en slik innføring av rett til barnehageplass gjennomføres ved endringer i
barnehageloven. Det er av betydning at barn med annet språk og for de som får opphold i Norge at de får rett til
barnehageplass på lik linje med andre barn. Ett
barnehagetilbud til barn i venteperioden kan være positivt for barnets utvikling på både kort og lang sikt. Det er
viktig at barn av asylsøkere integreres i det norske samfunnet så tidlig som mulig etter ankomst til landet.
 
Økonomiske og administrative konsekvenser:
”Departementet understreker at den 'budsjettmessige inndekningen av en slik rettighetsutvidelse ikke er avklart.
Det må vurderes i den ordinære budsjettprosessen om et forslag om lovendring eventuelt skal fremmes for
Stortinget. Dersom rett til plass i barnehage skal innføres, vil departementet komme tilbake til de
budsjettmessige konsekvensene. ”
 
Ås kommune er enige i at barn som har fått oppholdstillatelse kan få rett til barnehage på lik linje med andre
barn. Kommunen må i midlertidig kompenseres for alle utgiftene dette vil medføre. Retten bør ikke gjelde for
barn med avslag. Asylmottakene må ha ansvaret for og ressurser til aktiviteter for disse barna.
 
Ås kommune mener rett til barnehage for barn i asylmottak må utredes økonomisk før det foretas en lovendring.
Utgiftene en evn lovendring vil medføre, er et statlig ansvar.
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For barn i asylmottak som gis rett til barnehage må det gis statstilskudd som for andre barnehager. Ved en evn
utvidelse av barnehagekapasiteten må kommunen få de statstilskuddene som gjelder ved vanlig barnehagedrift.
For å dekke behovet for barnehageplasser kan staten kjøper faste plasser hos kommuner med asylmottak.
Dvs at staten kompenserer for alle utgifter, også utbygging av plassene.
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen
 
 
Ellen Benestad (sign)
Oppvekst- og kultursjef Vigdis Bangen (sign)

Fagkonsulent
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