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HØRINGSUTTALELSE OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN § 12A  -  RETT
TIL BARNEHAGEPLASS FOR BARN AV ASYLSØKERE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus støtter forslaget om endringen i Barnehagelovens § 12a
andre ledd som gir barn av asylsøkere og enslige mindreårige asylsøkere rett til
barnehageplass i kommunen de oppholder seg, dersom det er sannsynlig at barnet skal være i
kommunen mer enn tre måneder. Retten til barnehageplass for barn av asylsøkere forutsetter
at de øvrige vilkårene for rett til barnehageplass er oppfylt.

Kommentarer til punktene i høringsnotatet
Punkt 1.1. Vi støtter synspunktet om at et barnehagetilbud til barn av asylsøkere kan være
positivt for barns utvikling både på kort og lang sikt. Vi støtter også punktets videre
begrunnelse for viktigheten av et barnehagetilbud.

Punkt 3. Dette punktet viser til opplæringslova og grunnlaget for rett til grunnskoleopplæring
for barn av asylsøkere.
Siden barnehagen er starten på livslang læring, er det positivt at barn av asylsøkere får rett til
barnehageplass i tråd med retten til grunnskoleopplæring, etter at oppholdet har vart i tre
måneder.

Punkt 4. Vi støtter synspunktene og argumentasjonen ang. å gi barn som bor på asylmottak et
godt tilbud i ventetiden.
Barnehagetilbud til barn av asylsøkere kan være positivt for barnas utvikling, både på kort og
lang sikt, bl.a. for utviklingen av språklig og sosial kompetanse.
Barnehagen har et viktig samfunnsmandat og tidlig deltakelse i barnehage kan bidra til å
inkludere asylsøkerne i samfunnet.

Fylkesmannens vil i tillegg presisere:
Tidlig barnehagetilbud til barn av asylsøkere og enslige mindreårige asylsøkere gir god
ivaretakelse av barns rettigheter, også i henhold til FN's konvensjon om barnets rettigheter.
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