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Høring - Forslag til revidert rammeplan for barnehagen

Justisdepartementet viser til Barne- og familiedepartementets brev av 7. september
2005.

Vi har følgende merknader:

Innledningsvis vil vi bemerke at vi forstår rammeplanen slik at den er mer enn en
retningsgivende plan eller et måldokument, og at deler av den også er bestemmende
for personers rettigheter og plikter. Rammeplanen er for eksempel bestemmende for
barnehagens ansatte, foreldrene og barnehagebarna. Det er på bakgrunn av dette vår
vurdering at man i noe større grad bør ta hensyn til rådene i heftet Lovteknikk og
lovforberedelse s. 196 punkt 14.6 fig. om utformingen av forskrifter. Blant annet bør det
fremgå av tittelen at dette er en forskrift.

Når det gjelder rammeplanens innhold, registrerer vi at innvandrerbarnas spesielle
behov ikke er nevnt, mens behovene til barn med samisk bakgrunn omtales. Ut fra et
kriminalitetsforebyggende perspektiv mener Justisdepartementet at det er uheldig at
innvandrerbarnas situasjon ikke omtales, og foreslår at Barne- og familiedepartementet
utarbeider et eget avsnitt om innvandrerbarn, for eksempel under kapittel 4 Omsorg og
oppdragelse. Omtalen bør reflektere følgende forhold:

I St.meld. nr. 49 Man old 'ennorn inkluderin o deltakelse, kapittel 10 Kriminalitet,
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
av at kriminalitetsforebygging ikke starter når ungdom allerede er havnet på
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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 skolen, og dermed legge grunnlag for positive
alternativer til en kriminell løpebane. Det er derfor særlig viktig at innvandrerbarnas
spesielle behov ivaretas i barnehagene. Det vises til Justisdepartementets uttalelse av 6.
januar 2005 i forbindelse med høring av ny barnehagelov. I den sammenhengen
kommenterte vi blant annet behovene til barn med innvandrerbakgrunn, og gikk inn for
at barn med to foreldre med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn bør gis prioritet ved inntak
til barnehage. I tillegg er det viktig at bemanningen i barnehager er tilstrekkelig, og
godt nok kvalifisert, til å fange opp barn med problemer, som senere kan stå i fare for å
havne på en kriminell løpebane.

Vi vil  ev. komme tilbake til disse spørsmålene i forbindelse med høring av forslag til
forskrifter til ny barnehagelov  (deres referanse 200502756-/ACDS).

Med hilsen

arald Aass
seniorrådgiver

Helge Brunvoll
førstekonsulent
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