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SVAR - HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - 

RETT TIL BARNEHAGEPLASS FOR BARN AV ASYLSØKERE 
 
Jeg viser til oversendelse datert 28/5-2009. 

 

Nåværende praksis i Hamar kommune 

Rett til barnehageplass for alle barn ble innført  ved endringslov 8. august 2008 og ble for første gang 

praktisert ved opptak til barnehageplass for kommende barnehageår i  Hamar. 

 

Eksisterende praksis har vært at Ormseter asylmottak har kontaktet oss når det har vært behov for 

barnehageplass til 4-/5 åringer. De har dekket inntil  50 % plass.  I og med at det kan være fullt belegg 

i barnehager når behovet har oppstått har vi inngått en avtale om at de til enhver tid har to plasser 

disponible, som de betaler for. 

Tilgjengelighet til barnehagen har vært en utfordring og vi har i stor grad benyttet enten Ingeberg eller 

Hempa barnehager. 

 

Høringsuttalelse fra Hamar kommune 

Hamar kommune har ingen innvendinger mot endring § 12 a, men ser en utfordring for  barna i og 

med at de erfaringsmessig ikke  er bosatt ved søknadsfristen. Dette vil kunne medføre at vi ikke har 

plasser ledige før et år etter ankomst mottak og dermed bli en et dårligere tilbud i forhold til ordningen  

vi praktisere i Hamar i dag. 

Ut fra høringsnotatet leser vi at dette skal gjelde alle barn i mottak som har fylt et år, tidligere har kun 

4- og 5 åringer hatt rett til plass. Dette er positivt – tidlig språktrening  vil erfaringsmessig gi gode 

resultater. 

 

I forhold til det økonomiske vil vi på bakgrunn av erfaringer presisere at følgende må være avklart: 

- hvem dekker kostnader til tolketjeneste  

- hvem dekker ekstra kostnader kommunen har i forhold til barn  som krever ekstra ressurser ( 

barn med spesielle behov) – ekstra bemanning 

- hvem dekker ekstra  kostnader i forhold til evt. morsmålslærere  

 

Vi forutsetter at ikke kommunen skal påføres ekstra utgifter ved endringen. 

 

 

Med hilsen 

 

Odd  Lindstad 

Fung. rådmann 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


