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HØRINGSUTTALELSE OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN 

- RETT TIL BARNEHAGEPLASS FOR BARN AV ASYLSØKERE. 

 

Departementet foreslår å innlemme barn bosatt i asylmottak i lovens nye bestemmelse om rett 

til barnehageplass i tråd med § 12a. Denne bestemmelse gir barn rett til plass i den kommunen 

de er bosatt, uten å stille krav om folkeregistrering. Siden asylanter ikke regnes som bosatt så 

lenge det ikke er fattet vedtak om oppholdstillatelse, foreslås det å legge inn en ny 

bestemmelse i lovteksten slik: 

§ 12a. Rett til plass i barnehage  

       Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med 

denne loven med forskrifter.  

       Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Tilsvarende 

gjelder barn av asylsøkere. 

       Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av 

kommunen.  

 

Behandling av asylsøknader og evt bosetting i en kommune tar ofte lang tid, og forslaget om 

rett til barnehageplass gjelder de som har behandlingstid utover 3 måneder.  

 

Asker kommune mener at barnehageplass kan være et viktig bidrag til å gi barn på 

asylmottakene en mer normalisert tilværelse, og gi godt grunnlag for læring og utvikling 

uavhengig av hvor familien blir bosatt videre. 

 

Asker kommune er opptatt av å legge forholdene til rette for god integrering i det norske 

samfunnet og danne grunnlag for mestring innen utdanning, arbeid og samfunnslivet generelt. 

Kommunen er positiv til å inkludere barn fra asylmottak i retten til plass på samme vilkår som 

andre jfr §12a i barnehageloven. Sannsynligheten for opphold utover 3 måneder må inngå som 

et søkekriterie, slik departementet foreslår. Dette må være vurdert av UDI og mottakene forut 

for at søknad om barnehageplass blir fremmet. 
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Dersom barn i asylmottak får rett til barnehageplass i tråd med departementets forslag, krever 

dette kompetanse i barnehagene. Det kan bety behov for en betydelig kompetanseutvikling i 

kommuner med få eller ingen barn fra minoritetsspråklige familier, men også for kommuner 

med mange minoritetsspråklige. Dette fordi barn i asylmottak er i en helt spesiell 

bosettingssituasjon. 

Barnehageplass for barn fra asylmottakene krever at barnehagene har en inkluderende 

holdning, og viser kunnskap og klokskap i møte med barn og familier med ulike språk og 

kulturbakgrunn. Det er viktig at barnehagene evner å legge forholdene til rette for å opprette og 

avvikle relasjoner på en god måte, slik at påkjenninger med avbrutte relasjoner blir minst 

mulig for barn som lever under usikre bosettingsforhold. Det må være en beredskap for 

oppfølging i de tilfellene der barn kan være traumatiserte som følge av krigsopplevelser o.a. 

Ansvar for sistnevnte må primært ligge hos mottakene. 

 

Asker kommune har hatt asylmottak over lang tid. Vi har noe erfaring med barn fra mottaket i 

våre barnehager. Det har ikke vært avtale om kjøp av plasser mellom mottaket og kommunen 

eller private barnehageeiere, slik departementet nevner i høringsnotatet. Inntak er foretatt på 

vanlige vilkår der foreldrebetaling er dekket av egne tilskudd gjennom UDI/IMDI. 

 

Økonomiske forhold som må avklares før ny §12a vedtas: 

 

 Det må avklares hvordan disse familiene, som oftest er uten arbeid og inntekt, skal sees 

ift bestemmelser for foreldrebetaling, søskenmoderasjon o.l. 

 I kommuner med stort antall asylsøkere er det naturlig at det beregnes et høyere antall 

barn bosatt i kommunen når særskilte statstilskudd beregnes ift dette, for eksempel 

gjelder dette statstilskudd ift barn med nedsatt funksjonsevne.  

Alternativt må særskilte tiltak dekkes gjennom egne tilskudd kanalisert gjennom 

UDI/mottakene.  

 Finansiering/behov for tolketjeneste ift foreldresamarbeid 

 Kapasitet til nødvendig oppfølging og samarbeid med mottakene må tilgodesees. 

 Kompetansetiltak for barnehager som ligger i mottakenes nærmiljø. Private og 

kommunale barnehager må stilles likt ift sitt ansvar for å gi plass til barn fra 

asylmottakene. 

 Kostnader ved transport der plass i nærmiljø ikke er mulig.  
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