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SVAR HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN  -  RETT TIL
BARNEHAGEPLASS FOR BARN  AV  ASYLSØKERE, FRIST  7.  AUGUST 2009

Viser til høringsnotat om endring i barnehageloven rett til barnehageplass for barn av
asylsøkere. Det er sendt ut forslag om endring av § 12 a for å innføre rett til barnehageplass
for barn av asylsøkere.
Nåværende lovformulering gir rett til barnehageplass for barn som er bosatti kommunen.
Barn av asylsøkere regnes ikke som bosatt før asyl er innvilget og en kommune har tatt dem
mot for varig bosetting. Endringen i loven vil gi barna rett til plass før asyl er innvilget.

Departementet foreslår at § 12a endres slik at barn av asylsøkere gis rett til plass i den
kommunen de oppholder seg, dersom det er sannsynlig at barnet skal være i kommunen mer
enn tre måneder. Sannsynlighetsvurderingen knyttes til søknadstidspunktet i § 12a tredje
ledd, som omhandler retten til plass knyttet opp søknadsfristen for hovedopptaket.
Departementet presiserer at retten også gjelder mindreårige enslige asylsøkere. Departementet
foreslår at retten til barnehageplass skal gjelde uavhengig av 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 mer enn tre måneder.

Vurdering

Modum kommune har for tiden ikke noe asylmottak, men tar i mot barn for mer varig
bosetting. Endringen i loven vil således ikke ha noen stor konsekvens for kommunen på det
nåværende tidspunkt. Modum kommune ser det som positivt at endringen i loven gir
asylsøker barna mulighet til tidlig kontakt med andre barn. Gjennom pedagogiske
tilrettelegging og sosiale aktiviteter i barnehagen vil barna få mulighet for å knytte vennskap
og utvikle ferdigheter i norsk språk. Høringsnotatet er motatt 15. juni med en høringsfrist
innen 7. august 2009. Det er for kort tid til å rekke en politisk behandling, men uttalelsen vil
bli lagt fram for hovedutvalg for undervisning på første møte i høsthalvåret.

Med hilsen

E-mail:  postmottak@modum.kommune.no
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