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Rett til barnehageplass for barn av asylsøkere 

Vi viser til e-post av 4. mai 2009 vedrørende rett til barnehageplass for barn av 
asylsøkere. 
 
Rett til barnehageplass ble innført ved endringslov av 8. august 2008 nr. 73 og trådte i 
kraft 1. januar 2009.  
 
Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 12a lyder: 

”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med 
denne loven med forskrifter. 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes 

av kommunen.” 
 
Det er kommunens ansvar å oppfylle retten til barnehageplass. ”Kommunen har plikt til 
å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, 
jf. § 12a”, jf. barnehageloven § 8 andre ledd. 
 
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. I Ot.prp. nr. 52 
(2007-2008) om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) pkt. 4.7.3 
uttalte departementet følgende om bosettingsbegrepet:  
 
”Ved avgrensning til at retten gjelder innenfor kommunegrensen, oppstår spørsmålet om 
hvem som har rett til barnehageplass innen kommunen. (…) Departementet foreslår derfor at 
barn skal ha rett til barnehageplass i den kommunen de er bosatt, uten å stille krav om 
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folkeregistrering. Med bosatt menes der barnet har bostedsadresse.” 
 
Departementet har i ettertid presisert at barn av asylsøkere ikke regnes som bosatt så 
lenge det ikke er fattet vedtak om/avslag på oppholdstillatelse. Dette fordi opphold i 
mottak er av midlertidig karakter inntil asylsøknaden er avgjort. Det er i hovedsak to 
faktorer som avgjør oppholdstiden i mottak, nemlig saksbehandlingstiden hos 
Utlendingsdirektoratet (UDI) og tiden det tar å effektuere endelig vedtak, dvs. å bosette 
personer som får opphold eller å returnere personer som får avslag. Det er således først 
etter at det er fattet vedtak om oppholdstillatelse og vedkommende er varig bosatt i en 
kommune at asylsøkere regnes som bosatt i henhold til barnehageloven § 12a.  
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