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Barnehageloven - høringsuttalelse om endringer - rett til barnehageplass for 
barn av asylsøkere 
 
Moss kommune har som høringsinstans mottatt høringsnotat om endringer i barnehagelovens § 
12a for å innføre rett til barnehageplass for barn av asylsøkere.  
 
Moss kommune ser positivt på forslag til lovendring med de forutsetningene som ligger til grunn. 
Spesielt viktig er det at vilkår for retten er oppfylt og at det er søkt innen fristen på lik linje med 
andre søkere.  
 
Så lenge kommunen ikke kan pålegge private barnehager andre prioriteringer enn det som følger 
av barnehagelovens § 13 kan det bli vanskelig for enkelte kommuner å innfri rett til 
barnehageplass. Oppfyllelse av retten oppleves allerede nå som en utfordring. Ved en eventuell 
utvidelse av retten kan dette forsterke seg. Departementet forutsetter et samarbeid med ikke-
kommunale barnehager for at kommunen kan oppfylle sitt ansvar som følger av lovens § 12a, jf § 8 
annet ledd. Moss kommune stiller seg tvilende til at en slik forutsetning er nok når ytterligere en 
gruppe får rett til plass. Denne gruppen barn (med foreldre) kan by på ekstra pedagogiske 
utfordringer da de trolig ikke kan språket og  kan representere ustabilitet i barnegruppene. Moss 
kommune anser det som uheldig dersom bare de kommunale barnehagene som følge av 
kommunenes ansvar for å innfri rett til barnehageplass, skal ta i mot disse barna. Moss kommune 
mener at det parallelt med en eventuell rettighetsutvidelse bør skje en innstramming av reglene slik 
at de private barnehagene må forholde seg til barn med rett til barnehageplass før de kan ta inn 
barn uten slik rettighet. 
 
Det forutsettes at avklaring av de budsjettmessige konsekvensene følger parallelt med en 
eventuell rett til plass for barn av asylsøkere. Videre at de framtidige rammeoverføringene tar 
hensyn til den eventuelle rettighetsutvidelsen. 
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