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HØRINGSSVAR FRA KONGSBERG KOMMUNE - ENDRING I BARNEHAGELOVEN  

- RETT TIL BARNEHAGEPLASS FOR BARN AV ASYLSØKERE 

 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager 

(barnehageloven). 

Høringsnotatet inneholder forslag til endring i barnehageloven §12a for å innføre rett til barnehageplass for barn 

av asylsøkere. 

 

Kommunene, herunder Kongsberg kommune er høringsinstans. 

 

1. Innledning. 

Departementet foreslår i høringsnotatet en endring i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 

12a slik at rett til barnehageplass også gjelder for barn av asylsøkere. 

 

1.1 Bakgrunn for forslaget. 

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1. januar 2009. I loven fremgår det at barn har rett til barnehageplass i den 

kommunen der det er bosatt. Barn av asylsøkere regnes ikke som bosatt før asyl er innvilget og en kommune har 

tatt i mot dem.  

 

2.1 Gjeldende rett. 

Rett til barnehageplass ble innført ved endringslov av 8. august 2008 nr.  73 og trådte i kraft 1. Januar 20090. 

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 12a lyder: 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad 

rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. 

Barnet har rett til plass i den barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. 

 

Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage 

til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jfr. § 12a i barnehageloven § 8 andre ledd. 

 

Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt. Under behandlingen av endringsloven av 8. august 

2008 nr. 73 uttalte departementet følgende om bosettingsbegrepet: “Ved avgrensing til at retten gjelder 

innenfor kommunegrensen, oppstår spørsmålet om hvem som har rett til barnehageplass innen kommunen. (...) 

Departementet foreslår derfor at barn skal ha rett til barnehageplass i den kommunen de er bosatt i, uten å 

stille krav om folkeregistrering. Med bosatt menes der barnet har bostedadresse.” 

 

Departementet har i ettertid presisert at barn av asylsøkere ikke regnes som bosatt så lenge det ikke er fattet 

vedtak om / avslag på oppholdstillatelse. Dette fordi opphold i mottak er av midlertidig karakter inntil 

asylsøknaden er avgjort. 

 

 

 

 

 

3. Kongsberg kommunes vurdering. 
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Barn som er tilknyttet asylmottak kan oppleve en unormal bosituasjon med ofte begrenset mulighet for leik og 

aktivitet sammen med andre barn. Barn i mottak vil ofte preges av usikkerheten de voksne lever under og vil 

derfor ha et behov for å komme sammen med andre voksne og barn i trygge rammer. Etter vår vurdering er det 

viktig at disse barna integreres i det norske samfunnet så tidlig som mulig etter ankomst til landet. Barnehagen 

er en god arena for sosial utvikling, positiv utvikling for psykososial helse og ikke minst språkutvikling, og 

innehar kvaliteter som andre tilfeldige barnepassordninger ikke nødvendigvis har. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser. 

Kongsberg har desentralisert mottak med for tiden 180 asylsøkere, herav 9 barn under opplæringspliktig alder. 

UDI dekker i dag foreldrebetaling for halvdagsplass i barnehage for barn over 4 år og heldagsplass ved behov 

for enkelte andre barn. I Kongsberg er det for tiden 1 barn over 4 år, 4 er i alderen 1-4 år og 4 barn er under 1 

år. 

De økonomiske konsekvensene for kommunen vår er avhengig av hvor mange som benytter seg av 

barnehagetilbudet.   

Departementet understreker at den budsjettmessige inndekningen av en slik rettighetsutvidelse ikke er avklart, 

og vil komme tilbake til dette dersom forslaget blir vedtatt. 

Asylsøkere kan søke om barnehageplass på samme vilkår som barn som er bosatt i en kommune, og i 

høringsnotatet legges det til grunn at forslaget ikke vil medføre vesentlige administrative konsekvenser. 

 

5. Konklusjon: 

Kongsberg kommune støtter forslaget til endring i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven). 

I enkelte kommuner er det overveiende stor vekt av private barnehager, og det er eier som fastsetter vedtektene. 

For å sikre lovfestet rett til barnehageplass for barn av asylsøkere og for å sikre en større grad av forutsigbarhet 

for kommunene foreslås at denne endringen også gjelder de private barnehagene. 

 

§ 12a. Rett til plass i barnehage.  

- Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad 

rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. 

- Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Tilsvarende gjelder barn av asylsøkere. 

- Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. 

 

 

 

Med vennlig  hilsen 

 

 

Aud Helliksen 

Konsulent 

 

 

 

 

 


