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Høringssvar:  

Endringer i barnehageloven - 

Rett til barnehageplass for barn av asylsøkere 
 

Konklusjon: Barneombudet er enig i formålet til endringer i barnehageloven, men mener 

forslaget til formuleringen i lovbestemmelsen ikke er den beste. Barneombudet mener rett 

barnehageplass må omfatte alle barn som sannsynligvis skal oppholder seg i Norge i mer enn 

3 måneder. 

 

Bakgrunn: 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge 

med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 

forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. 

 

En barnehageplass er et pedagogisk tilbud til barn. Barneombudet er enig med departementet 

i at barn i mottak lett kan preges av den usikkerhet foreldrene opplever og at det derfor er 

veldig viktig at de får det gode tilbudet som en barnehagen kan gi.  

  

Høringsnotatet foreslår endringer i barnehageloven § 12 a slik at det i loven blir presisert at 

også barn av asylsøkere har rett til barnehageplass. Barneombudet mener dette er en 

stigmatiserende formulering og viser til vår høringsuttalelse da barnehageloven var på høring 

i 2008.  

 

Herfra hitsettes: 

Barneombudet foreslår at retten til barnehageplass blir i den kommunen der barnet 

oppholder seg når det er sannsynlig at barnet skal oppholde seg i Norge i mer enn 3 

måneder. En slik bestemmelse vil samsvare med opplæringslovens bestemmelser om retten 

til opplæring, jf opplæringsloven § 2-1. 

 

Barneombudet mener det vil være en fordel for kommunal administrasjon at det er samme 

formulering for retten til barnehage som til skoleplass. Samsvarende rett kan lettere sikre god 

forvaltning og barnets rett til barnehage og skoleplass. 
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Barneombudet opprettholder sitt standpunkt fra forrige høring. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

Reidar Hjermann  

barneombud Anette Storm Thorstensen 

 seniorrådgiver 

  

 


