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Hobøl kommune synes det er fint at barn som bor i asylmottak kan komme inn i bhg loven 

§12a, da kommunen ser viktigheten av at barna får et godt pedagogisk tilbud, samt kjent med 

det norske språket og blir sosialisert inn i det norske samfunnet så tidlig som mulig. 

 

I denne sammenheng ønsker Hobøl kommune å belyse: 

 

Hvordan utmålingen av statstilskuddet som skal bli overført via rammetilskuddet vil bli gjort 

er foreløpig ikke avklart. Blir det utmåling ut fra folkeregisteret for barn i alderen 0-5 år 

bosatt i kommunen på en bestemt dato? Skal vi melde inn barnehageplasser og få tilskudd for 

kommunens totale barnehagekapasitet? Eller skal utmålingen skje på bakgrunn av hvor mange 

barn som går i barnehagene kommunale og ikke-kommunale på et bestemt tidspunkt? Annet? 

 

Når statstilskuddene kommer inn i rammetilskuddet for 2011, er ikke barna på asylmottaket 

medregnet i ”manntallet” som eventuelt vil ligge til grunn for utmålingen av tilskuddet, da de 

ikke har fått oppholdstillatelse og beregnes derfor ikke som bosatt.  

I Hobøl kommune er det 100% barnehagedekning , etter bhgl §12a per i dag.  

Vi tar inn barn gjennom hele året, også fra asylmottaket (men slik det er nå er det stort sett 

bare barn over 4 år fra asylmottaket som søker plass, da UDI betaler 50% plass). Slik 

ordningen er i dag fungerer det bra, da får vi tilskudd for hvert barn som går i barnehagen. 

 

Dersom retten til barnehageplass også skal gjelde for barna fra asylmottaket, vil kommunen få 

en utfordring, da det kontinuerlig kommer nye familier til mottaket. Kommunen har ikke 

oversikt over, eller mulighet til å beregne hvor mange som vil kunne ha behov for 

barnehageplass fra år til år, da vi ikke vet hvor mange asylsøkere med barn som kommer. Det 

vil derfor være vanskelig med tanke på barnehageutbygging og kapasitet.  



 

 

 

Oppsummeringsvis:  

 

- Hvordan få tilskudd i rammeoverføringen for barn som er bosatt i asylmottak, slik at 

kommunen får midler til å drifte plasser de har behov for? 

 

- Barnehagekapasitet og utbygging, med vanskelig forutsigbar til og fraflyttingsmasse.  

 

- Ekstra tildeling av funksjonshemmedemidler for barn som er bosatt ved asylmottak 

som begynner i barnehagen. 
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