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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I LOVEN AV 170605 NR. 64 OM
BARNEHAGER - BARNEHAGLOVEN § 12A - RETT TIL PLASS I
BARNEHAGE FOR BARN AV ASYLSØKERE

Vi viser til høringsbrev av 28. mai i år om forslag til endring i barnehageloven § 12 A. Forslaget
går ut på å utvide personkretsen i barnehageloven § 12 A slik at den også omfatter barn av
asylsøkere. Vi er i brev 6. juli 2009 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet anmodet om å gi
våre merknader til forslaget.

Utlendingsdirektoratet kan ikke se at forslaget vil ha vesentlige innvandringspolitiske
konsekvenser, og har derfor ikke innvendinger mot å gi rett til barnehageplass til den foreslåtte
gruppa. Vi legger til grunn at barnehage kan være til barnets beste for mange av de aktuelle
barna, særlig i tilfeller hvor boforholdene er lite egnet til lek og utfoldelse for barn.

Lovteksten  
Etter forslaget skal barn av "asylsøkere" få rett til barnehageplass på linje med barn som er
bosatt i en kommune. I høringsnotatet er det uttalt at barn av asylsøkere som venter på
effektuering av vedtaket skal omfattes. Med "asylsøker" forstås normalt en person som har en
søknad om asyl til behandling, altså vil personer som har fått en tillatelse eller fått endelig avslag
på søknaden ikke betegnes som asylsøker. Ved utgangen av første halvår i år var det 224 barn
mellom ett og fem år med endelig avslag som bodde i asylmottak. I tillegg var det 119 barn i
samme aldersgruppe i mottak som hadde fått innvilget tillatelse. Dersom det er ønskelig at disse
gruppene skal omfattes av lovendringen, bør det framgå av bestemmelsen.

Det er svært sjelden at enslige mindreårige asylsøkere er i barnehagealder, men det kan
forekomme. Det bør derfor framgå av bestemmelsen om også enslige mindreårige asylsøkere
skal omfattes av lovendringen da disse ikke vil være "barn av" asylsøkere.

I høringsnotatet framgår det at det skal være et vilkår for rett til barnehageplass at det er
sannsynlig at barnet skal oppholde seg i kommunen i mer enn tre måneder. I så fall bør denne
begrensningen også framgå av bestemmelsen.

Økonomiske o administrative konsekvenser
Ved utgangen av første halvår i år var det om lag 1150 barn mellom ett og fem år som var bosatt
i asylmottak, og vi antar at de fleste av disse vil være omfattet av lovforslaget. Det framgår ikke
av høringsnotatet noe om finansiering av barnehageplassene, og vi legger derfor til grunn at de
reglene som gjelder for barnehageplass for andre barn også skal gjelde denne gruppen, også
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med hensyn til foreldrebetaling. Mange asylsøkere får innvilget midlertidig arbeidstillatelse, men
UDI har ingen oversikt over hvor mange som faktisk er i inntektsgivende arbeid. UDI antar
imidlertid at den gruppen forslaget gjelder i liten grad vil ha økonomisk mulighet til å betale for
barnehageplass. Det bør derfor avklares hvorvidt det er tenkt at kommunen eller andre skal
dekke hele eller deler av foreldrebetalingen for alle eller noen av barna som er omfattet av
lovforslaget.

I dag dekker UDI foreldrebetalingen for fire- og femåringer og ellers ved særlige behov. Dersom
denne ordningen videreføres, vil ikke forslaget få vesentlige økonomiske eller administrative
konsekvenser for utlendingsforvaltningen. Vi har da lagt til grunn at UDI ikke får nye oppgaver
knyttet til å vurdere sannsynligheten for om barna skal bli i kommunen i mer enn tre måneder.
UDI anser det for å ligge utenfor vårt ansvarsområde å gå inn på hvilke konsekvenser forslaget
vil ha for kommunene.

UDI viser videre til at det av utlendingsforskriften § 21 b fremgår det at barns tilknytning til Norge
skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter utlendingsloven §
8 annet ledd. Av AlDs rundskriv A-2007-025 fremgår at hvorvidt et barn går i barnehage er et
relevant moment ved vurderingen. Endringen vil derfor kunne ha som konsekvens at flere kan få
opphold på grunn av barns tilknytning til riket. Spørsmålet om et barn går i barnehage vil også
være et moment i forholdsmessighetsvurderingen når utvisning vurderes, jf utlendingsloven § 29
annet ledd.
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