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Rett til barnehageplass for barn av asylsøkere. 
 

Saken er behandlet administrativt p.g.a. sommerferie  blant politikere og den satte høringsfristen. 

 

Det vises til Kunnskapsdepartementets  høringsbrev av 28.05.09 hvor det foreslås  følgende 

endringer i barnehageloven (endring i kursiv): 

 

”§12 a 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 

for barn av asylsøkere. 

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

kommunen.” 

 

Kommentarer/merknader fra Meråker kommune: 

 

Meråker kommune har hatt asylmottak i drift stort sett hele tida siden høsten 1993. Dette gjelder 

Nustadbo Asylmottak Vi har så langt gitt alle asylsøkerbarn over 4 eller 5 år plass ved den 

nærmeste barnehagen (Tollmoen barnehage) fortløpende etter som de har ankommet mottaket. 

Disse får man som kjent økonomisk dekning for fra UDI.Søknadene er blitt sendt av ledelsen ved 

asylmottaket. Videre har vi gitt plass til mindre asylsøkerbarn etter innspill fra helsesøster, 

personale ved asylmottaket og andre aktuelle etater. 

Det kan også opplyses at denne barnehagen  til tider har mer enn 30 % minoritetsspråklige barn 

blant  ca 80 plasser. 

En del av disse barna kommer fra to-språklige familier (inngifte) og fra bosatte asylsøkere. 

Bosatte asylsøkere får hos oss vanlig fødselspermisjon fra introduksjonsprogrammet, og deretter 

må de delta i norskopplæring og språkpraksisplasser. Dette fører til at småbarn av disse kommer 

til barnehagen allerede fra halvårsalder og oppover. Hos oss blir ikke kontantstøtten noe 

alternativ til å lære seg norsk og komme seg ut i arbeid. Det hører med i bildet at deltakere i 

introduksjonsprogrammet får gratis barnehage – og SFO-plass. Utgiftene dekkes over 

integreringstilskuddet. 
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Vi har valgt å kalkulere med et variabelt  behov for  plasser blant asylsøkerne, og vi har ansatte 

med særskilt ansvar for å tilrettelegge tilbud for disse barna. Vi understreker at tilbudene blir gitt 

som integrerte tilbud innen den barnegruppen de naturlig tilhører. Tollmoen barnehage har deltatt 

/deltar  i samarbeid med NAFO, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag  om et kompetansebyggingsprosjekt for integrering av minoritetsspråklige barn i 

barnehagene.  

 

Så langt har vi ikke gitt generelle tilbud til småbarn under tre år for barn av foreldre som bor i 

asylmottak. 

Dette har sammenheng meg at det ikke gis økonomisk støtte fra UDI.  

Dette skaper noen komplikasjoner i vårt krav om at foreldrene skal delta i norskopplæring med 

samfunnskunnskap  som vi av strukturelle årsaker har lagt til 5 dager pr. uke i tidsrommet 08.30 

– 11.00. Dette gjør at asylsøkerne og deres barn får en struktur på dagen. Asylmottaket har derfor 

opprettet en barnebase som ivaretar de minste barna mens de voksne er på skolen. 

 

Meråker kommune ser positivt på at alle barn som er bosatt i vår kommune –også asylsøkerbarn 

– får plass i barnehage. (Vi har  siden 01.08.01 hatt kommunestyrevedtak på at alle søkere om 

barnehageplass skal få plass innen maksimum 3 mnd fra den dato søknaden ankommer. I praksis 

skjer inntak fortløpende). 

 

Men: Inntak av småbarn fra asylmottak må følges opp med økonomiske midler som dekker 

minimum det samme som ordinær foreldrebetaling. 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

”Meråker kommune støtter Kunnskapsdepartementets forslag om at asylsøkerbarn skal ha samme 

rett til barnehageplass som andre barn som er bosatt i kommunen. Det forutsettes at det innføres 

en kompensasjonsordning  for disse barna for eksempel gjennom UDI som minimum dekker 

dagens satser for foreldrebetaling i barnehagene inklusive kostpeng 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Egil Haugbjørg  

sektorsjef 

 

 

 

 

 


