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Høringsnotat om endringer i barnehageloven -  rett til barnehageplass for barn av
asylsøkere

Departementet foreslår i dette høringsnotatet av 280509, en endring i lov av 17.juni 2005 nr. 64
om barnehager (barnehageloven) § 12a, slik at rett til barnehageplass også skal gjelde for barn
av asylsøkere.
Notatet er mottatt i kommunen, den 120609.
Høringsuttalelsene skal være departementet i hende innen 7.august 2009. Departementet
opplyser at på grunn av sakens framdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.
Horten kommune beklager dette fordi det bryter med kommunens prinsipp om at alle
høringsuttalelser skal behandles politisk. I vår kommune er første politiske møtetidspunkt etter
sommerferien, 1.september. Kommunens høringsuttalelse vil der bli framlagt som referatsak.

Rett til barnehageplass ble innført ved endringslov av 8.august 2008 nr. 74 og trådte i kraft
1.januar 2009. I følge gjeldende rett skal barn ha rett til barnehageplass i den kommunen de er
bosatt uten at det kan stilles krav om folkeregistrering. Med bosatt menes der barnet har
bostedsadresse. Det er i ettertid presisert fra departementet at barn av asylsøkere ikke regnes
som bosatt så lenge det ikke er fattet vedtak om avslag på oppholdstillatelse.

Horten kommune er enig i departementets vurdering i at barn som bor i asylmottak opplever en
unormal bosituasjon med begrenset mulighet for aktivitet og lek. De vil ha et ekstra behov for å
komme bort fra mottaket og forholde seg til andre barn og voksne. Barnehagen er en god arena
for integrering og er av stor betydning for barnas språkutvikling og psykososiale helse. Tidlig
deltakelse i barnehage kan bidra til å inkludere asylsøkere i samfunnet og barnehageerfaring vil
være positivt for asylsøkeres barn uavhengig av om de får varig opphold i Norge eller ikke.

Horten kommune støtter departementets forslag om at barn av asylsøkere skal få rett til
barnehageplass mens de oppholder seg i kommunen, i påvente av at asylsøknaden blir avgjort
og/eller i påvente av effektuering av asylvedtaket.
Retten bør gjelde både for asylsøkere som oppholder seg i statlig asylmottak eller bor privat
mens asylsøknaden behandles. Retten bør også gjelde uavhengig om barnet får
oppholdstillatelse eller ikke, så lenge det på søknadstidspunktet for å få barnehageplass etter §
12a tredje ledd, er sannsynlig at barnet skal være i kommunen i mer enn tre måneder.

Horten kommune understreker at departementet snarlig bør ta stilling til hvilke økonomiske
konsekvenser en lovendring vil medføre for kommunene. Det synes rimelig at kommunene får
dekket foreldebetalingen fra UDI uavhengig av barnehageplassens størrelse. Ikke slik praksis er
i dag, hvor kun halvdagsplass dekkes for barn over fire år og heldagsplass dekkes ved behov.

Horten kommune foreslår at kronebeløpet pr, minoritetsspråklig barn i barnehagene øker.
Minoritetsspråklige barn og foreldre er mer ressurskrevende enn andre barn, da det blant annet
ofte er behov for tolk, morsmålstrener og spesielt tilrettelagt språkopplæring. Tilskuddet til
minoritetsspråklige barn er allerede i dag lavt og kompenserer ikke for kommunens utgifter til
denne barnegruppen.
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Horten kommune understreker at retten kan medføre behov for flere barnehageplasser og kan
få økonomiske konsekvenser i form av økt utbygging eller overkapasitet av plasser i perioder.
De framtidige rammeoverføringene bør ta hensyn til den eventuelle rettighetsutvidelsen. Dette
gjelder spesielt for de kommunene som har etablert asylmottak. For Horten kommune vil en
lovendring per i dag ikke omfatte et stort antall barn.

Horten kommune støtter med ovennevnte merknader, forslaget til endring i lov av 17. juni 2005
nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 12 a.
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