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Høringsuttalelse - forslag til endringer i barnehageloven 

 

Redd Barna arbeider for at barna skal få oppfylt sine menneskerettigheter slik de er nedfelt i FNs 

barnekonvensjon. I vårt arbeid er det særlig viktig å styrke rettighetene til utsatte grupper barn. 

Redd Barna har i mange år jobbet for at asylsøkende barn og unge i Norge skal ha de samme 

rettighetene som alle andre barn her i landet. Gjennom våre frivilliges aktiviteter for barn i mottak 

har Redd Barna god innsikt i og kunnskap om denne gruppen barns situasjon og levekår i Norge, 

og gjennom våre prosjekter «Mens vi venter» og «Den alvorlige store meldingen» har barn fra 

hele landet delt informasjon om hvordan det er å være barn som søker asyl i Norge i dag.  

 

Redd Barna takker for muligheten til å svare på høringen om forslag til endringer i 

barnehageloven. Vi har ikke kommentarer til forslagene fremmet av departementet som gjelder 

innføring av minimum to årlige barnehageopptak. Derimot ønsker Redd Barna å kommentere at 

retten til plass i barnehage bør utvides til å gjelde barn som søker asyl.  

 

Barnehageloven § 12 a gir rett til plass i barnehage for barn som fyller ett år innen utgangen av 

august det året det søkes om barnehageplass. Retten er knyttet til barn som er bosatt i 

kommunen. Barn som søker asyl er ikke bosatt så lenge det ikke er fattet vedtak om 

oppholdstillatelse, og har derfor ikke slik rett. Redd Barna mener at det å utelukke barn som ikke 

er bosatt fra en kommune fra retten til barnehageplass er diskriminering etter artikkel 2 i FNs 

barnekonvensjon. 

 

Redd Barna er enig med departementet i at rett til plass i barnehage er viktig for å sikre at barn 

har mulighet til å delta og utvikle seg i samfunnet uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosial 

situasjon. Barn som bor i asylmottak lever i en unormal bosituasjon med begrensede muligheter 

for aktivitet og lek. Barn i asylmottak preges ofte av usikkerheten som deres foreldre lever under. 

Barna vil derfor ha behov for å komme seg bort og få positiv stimuli fra andre barn og voksne. Et 

barnehagetilbud for barn i ventetiden kan være positivt for barnets utvikling, både hva gjelder 

språkutvikling og psykososial helse. Barnehageplass vil således kunne ha en positiv effekt både 

med tanke på bosetting, integrering og retur.  

 

Redd Barna mener, i likhet med Østbergutvalget (NOU 2010: 7 Mangfold og mestring) og 

Bergeutvalget (NOU 2011: 10 I velferdsstatens venterom), at barn som er i Norge og søker asyl må 

få rett til barnehageplass på lik linje med alle andre barn i Norge. Vi viser til 
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Kunnskapsdepartementets høringsnotat datert 28.5.2009 – om endringer i barnehageloven - rett 

til barnehageplass for barn av asylsøkere og ber departementet følge opp dette. 

 
 
Med vennlig hilsen 
Redd Barna 
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