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viser til Barne- og familiedepartementets brev av 9. november

Vi har følgende merknader:
Punkt 9.3.2 Prioritet ved opptak - andre barn med spesielle behov
Under dette punktet konkluderer Barne- og familiedepartementet at selv om mange
minoritetsspråklige barn vil ha nytte av å gå i barnehage, både i forhold til barnas
sosiale og språklige utvikling, vil en slik utvidelse av fortrinnsretten gjøre
bestemmelsen for omfattende og dessuten til dels vanskelig å håndheve. Videre gjør
Barne- og familiedepartementet

oppmerksom

på at kommunale

og private

barnehageeiere kan (JDs utheving) gi minoritetsspråklige barn rett til prioritet.
Justisdepartementet vil i denne sammenheng vise til St.meld. nr. 49 (2003-2004)
Mangfold gjennom inkludering og deltakelse, kapittel 10 Kriminalitet. Selv om
situasjonen på dette området er kompleks, vises det til at ikke-vestlige innvandrere
er overrepresentert i forhold til sin andel av befolkningen når det gjelder de fleste
typer kriminalitet.
Justisdepartementet er opptatt at kriminalitetsforebygging ikke starter når ungdom
allerede er havnet på skråplanet, og ikke skal være et justisansvar alene, men at
dette arbeidet må ha en bred tilnærming og må starte så tidlig som mulig. Gode
språkkunnskaper og en tilknytning til det norske samfunnet er viktig for at barn og
ungdom med minoritetsbakgrunn skal kunne følge med og få gode resultater på
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skolen, og dermed legge grunnlag for positive alternativer til en kriminell løpebane.
Det er Justisdepartementets syn at man ut fra et helhetlig
kriminalitetsforebyggende arbeid bør legge til rette for at barn med to foreldre med
ikke-vestlig minoritetsbakgrunn gis prioritet ved inntak til barnehage. Det bør også
vurderes om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen til minoritetsspråklige
barn i førskolealder skal benyttes til å gi relevante barn gratis barnehageplass.
2. Punkt 11.6 Alternativ 1) Videreføring av norm for antall barn per
førskolelærer
Justisdepartementet er ut fra et kriminalitetsforebyggende perspektiv opptatt av at
bemanningen i barnehager er tilstrekkelig og godt nok kvalifisert til å fange opp
barn med problemer, og som senere kan stå i fare for å havne på en kriminell
løpebane. Vi vil derfor anbefale at man velger alternativ B i punkt 11.6.2 Forslag til
lovtekst: "... en førskolelærer per 10-14 barn som er til stede samtidig".

Med hilsen

Pfi
;

Harald Aass
seniorrådgiver

/ orilJut

Side 2

