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Endringer i barnehagestrukturen i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: Barnehageloven 

Kommunedirektørens innstilling 

Barnehagestrukturen i Nordreisa endres slik (jfr. alternativ 1 i saksutredningen): 
 Nye Høgegga barnehage tar inn full barnehagegruppe fra 1. august 2021. De yngste barna med 

deres søsken fra Sørkjosen barnehage tas inn i Høgegga barnehage. Personalet fra avdelingen i 
Sørkjosen barnehage følger med.  

 Leirbukt barnehage opprettholder tre avdelinger og tar inn de den eldste barnegruppa fra 
Sørkjosen barnehage. Også her følger personalet med.  

 Sørkjosen barnehage legges ned. Det starter nye prosesser med omplassering av berørte 
ansatte.  

 Nordreisa kommune som arbeidsgiver gir garantier for at ingen ansatte mister sin stilling eller 
får redusert sin stilling i denne prosessen. Eventuell overkapasitet vil inngå i vikarpool. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 

 
 
 
 

Innledning  

Nye Høgegga barnehage vil stå ferdig 1. august 2021. Da flytter barn og ansatte inn i en flott og 
moderne barnehage. Høgegga barnehage var i utgangspunktet planlagt godkjent for inntil 72 
barn og skulle romme barn fra gamle Høgegga og Storslett barnehage. I prosessen med 
godkjenning av de nye avdelingene gir det samlede leke- og oppholdsarealet gir muligheten for 
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å øke barnehageplassene med til sammen 24 plasser. Med bakgrunn i dette godkjennes 
barnehagen for inntil 96 barnehageplasser.  
Etter den nye godkjenningen vil Høgegga barnehage kunne gi plass til flere barn enn det som 
var tenkt i utgangspunktet og det er nødvendig å gjøre nye vurderinger knyttet til kommunens 
barnehagestruktur. Når Høgegga barnehage vil ha inntil 96 barnehageplasser vil det ikke lengere 
være behov for en fireavdelings barnehage i tillegg. Med dagens barnetall vil det holde med fire 
avdelinger i Høgegga barnehage og tre avdelinger i Leirbukt barnehage. I vurderingen av å 
opprettholde Leirbukt barnehage og ikke Sørkjosen ble det blant annet vektlagt hvilke behov for 
vedlikehold byggene krever framover og at Leirbukt har tre avdelinger. Oksfjord 
oppvekstsenter, avdeling barnehage og de fire private barnehagene vil komme i tillegg.  
I oktober 2020 la oppvekst- og kulturutvalget inn en bestilling der ny barnehagestruktur skulle 
utredes.  
14.10.2020 Revidert strategisk barnehageplan vedtas med følgende tillegg. Leirbukt og Sørkjosen 
barnehage slås sammen til en 4-avdelingsbarnehage, og ny lokalisering utredes. Sørkjosen skole, 
Sørkjosen barnehage eller Leirbukt barnehage.  
Det skulle utredes om Leirbukt og Sørkjosen barnehage skulle slås sammen til en fireavdelings 
barnehage, lokalisert enten i ved Leirbukt barnehage, Sørkjosen barnehage eller ved Sørkjosen 
skole. Det skulle videre utredes hvilken lokasjon som ville være best egnet og kostnader i 
forbindelse med en eventuell utbygging og utbedring. Synkende barnetall har ført til at 
Nordreisa kommune har hatt overkapasitet på barnehageplasser de siste årene.  
I desember 2020 ble det i budsjett og økonomiplan gjort et vedtak om å legge ned en avdeling 
med virkning fra 1.8.2021 for å tilpasse det reelle kapasitetsbehovet i barnehagene. Prosessen 
med å velge hvilken avdeling som skulle legges ned og omplassering av ansatte ble gjennomført 
i perioden fra januar til mars. Det ble besluttet å legge ned en avdeling i Leirbukt barnehage. 
Slik kunne det opprettholdes to avdelinger i Leirbukt- og to avdelinger Sørkjosen barnehage. 

Med bakgrunn i nye opplysninger utredes tre alternativer 

 Alternativ 1: Nye Høgegga barnehage tar inn full barnehagegruppe fra 1. august 2021. 
De yngste barna med deres søsken fra Sørkjosen barnehage tas inn i Høgegga. Personalet 
fra avdelingen i Sørkjosen følger med. Leirbukt barnehage opprettholder tre avdelinger 
og tar inn den eldste barnegruppa fra Sørkjosen barnehage. Også her følger personalet 
med. Sørkjosen barnehage legges ned. Det startes nye prosesser med omplassering av 
berørte ansatte. Nordreisa kommune som arbeidsgiver gir garantier for at ingen ansatte 
mister sin stilling eller får redusert sin stilling i denne prosessen. Eventuell overkapasitet 
vil inngå i vikarpool i barnehagene. 
 

 Alternativ 2: Nye Høgegga barnehage tar inn full barnehagegruppe (96 plasser) fra 1. 
januar 2022. De yngste barna fra Sørkjosen barnehage tas inn i Høgegga. Personalet fra 
avdelingen i Sørkjosen følger med. Leirbukt barnehage opprettholder tre avdelinger og 
tar inn den eldste barnegruppa fra Sørkjosen barnehage. Også her følger personalet med. 
Sørkjosen barnehage legges ned. Prosesser med omplassering av ansatte iverksettes høst 
2021. Nordreisa kommune som arbeidsgiver gir garantier for at ingen ansatte mister sin 
stilling eller får redusert sin stilling i denne prosessen. Eventuell overkapasitet vil inngå i 
vikarpool i barnehagene. 
 
 

 Alternativ 3: Nye Høgegga barnehage tar inn full barnehagegruppe (96 plasser) fra 1. 
august 2022. De yngste barna fra Sørkjosen barnehage tas inn i Høgegga. Personalet fra 
avdelingen i Sørkjosen følger med. Leirbukt barnehage opprettholder tre avdelinger og 
tar inn den eldste barnegruppa fra Sørkjosen barnehage. Også her følger personalet med. 
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Øvrig fordeling av barnehageplasser skjer gjennom samordnet barnehage opptak 1. mars 
2022. Sørkjosen barnehage legges ned. Det starter prosesser med omplassering av 
ansatte våren 2022. Nordreisa kommune som arbeidsgiver gir garantier for at ingen 
ansatte mister sin stilling eller får redusert sin stilling i denne prosessen. Eventuell 
overkapasitet vil inngå i vikarpool i barnehagene. 
 

Det er avklart med Statsforvalteren at det ikke ligger juridiske hinder for at en barnehage kan 
legges ned allerede fra 1. august 2021, så lenge alle barn får innfridd sin rett til barnehageplass i 
kommunen. Ved en flytting er det viktig å gjøre gode vurderinger knyttet til barnets beste, for 
eksempel ved å legge til rette for at barnegrupper kan opprettholdes og at barnet har kjente 
voksne med i den nye barnehagen.  
Det har vært gjennomført møter med styrere i barnehagene, som også aktivt har bidratt til å 
finne gode løsninger for barn, foresatte og ansatte. Det er gjennomført drøfting med 
fagorganisasjoner og hovedverneombud 26.04.21. Ansatte og foresatte er informert om at saken 
redes ut og skal behandles i kommunestyre 06.05.21.  
I denne utredingen vurderes tre forhold; hensynet til barn og foresatte, ansatte og økonomi i alle 
de tre alternativene. 
 
 
Alternativ 1: Iverksetting 1. august 2021 
Barn/foresatte Ansatte  Økonomi 
PLUSS: Barna slipper å bytte 
barnehage etter ett halvt/ett år. 
Barna kommer inn i ny 
barnehagen fra start, noe som 
er en fordel i forhold til 
etablering av rutiner og 
vennerelasjoner.  
PLUSS: Lander 
barnehagestruktur for som vil 
gjelde lenge. 
 
MINUS: Det vil bli mindre tid 
til å forberede seg på flytting - 
både for barn og foresatte.  
 
PLUSS: Vil slippe endringer 
neste barnehageår.  
 
PLUSS: Det kan planlegges 
slik at barn som er etablert i 
Sørkjosen får med seg kjent 
personale, enten til Høgegga 
eller Leirbukt. 
 
MINUS: Førskolebarna i 
Sørkjosen vil måtte bytte 
barnehage det siste 
barnehageåret. 
 

PLUSS: Man slipper å 
gjennomføre endringene 
som var planlagt i 
forbindelse med 
nedleggelse av en avdeling 
i Leirbukt barnehage.  
 
PLUSS: Lander 
barnehagestruktur for som 
vil gjelde lenge. 
 
PLUSS: Ansatte får være 
med i Høgegga og 
Leirbukt fra oppstart. Det 
legges opp til prosesser for 
å sveise sammen 
bemanningen i 
barnehagen. 
 
MINUS: Mindre tid til å 
gjennomføre prosesser 
knyttet til omplassering av 
ansatte fra Sørkjosen 
barnehage. Kan oppleves 
som uforutsigbart for 
ansatte. 
 
PLUSS: Slipper å 
gjenåpne avdeling i 
Leirbukt barnehage midt i 

PLUSS: Reduserte 
driftsutgifter høst 2021  
Vedlikehold, renhold 
mm. 
 
PLUSS: Lavere 
driftsutgifter i 
kommunale barnehager 
påvirker kommunens 
utbetaling av tilskudd 
til private barnehager 
fra 2023. 
 
PLUSS: Fleksibilitet i 
vaktlister, samarbeid på 
tvers av avdelinger og 
vikarbruk. 
 
PLUSS: Salg av to 
eldre barnehagebygg 
og en gammel skole 
 
PLUSS: Det vil være 
behov for til sammen 
0,9 årsverk mindre enn 
i alternativ 2 og 3. 
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PLUSS: Moderne og fin 
barnehage til så mange som 
mulig, så tidlig som mulig. 
 
PLUSS: Flere barn vil få 
innfridd sine ønsker om 
barnehageplass. I hovedopptak 
for 2021 var det kun ett barn 
søkt til Sørkjosen barnehage. 

barnehageåret eller neste 
år. 
 
 
 

 
Alternativ 2: Iverksetting 1. januar 2022 
Barn/foresatte Ansatte Økonomi 

MINUS: Barna må bytte 
barnehage midt i 
barnehageåret. De får ikke vært 
med fra barnehageårets start, 
noe som kan ha betydning for 
etablering av rutiner og 
vennerelasjoner. 
 
PLUSS: Bedre tid til å 
forberede barn og foresatte på 
flytting. 
 
MINUS: Førskolebarna i 
Sørkjosen vil måtte bytte 
barnehage midt i det siste 
barnehageåret. 
 

PLUSS: Bedre tid til å 
gjennomføre prosesser 
knyttet til omplassering av 
ansatte.  
 
MINUS: De ansatte får 
ikke vært med fra 
barnehageårets start i 
Leirbukt og Høgegga 
barnehage. 
 
MINUS: Må gjenåpne 
avdeling i Leirbukt 
barnehage midt i 
barnehageåret noe som kan 
være uforutsigbart for 
ansatte. 

PLUSS: Reduserte 
driftsutgifter høst 2021  
Vedlikehold, renhold 
mm. 
Helårseffekt. 
 
PLUSS: Lavere 
driftsutgifter i 
kommunale barnehager 
påvirker kommunens 
utbetaling av tilskudd 
til private barnehager 
fra 2024. 
 
PLUSS: Større og 
færre enheter gir 
fleksibilitet i vaktlister, 
samarbeid på tvers av 
avdelinger og 
vikarbruk. Reduserte 
vikarutgifter. 
 
PLUSS: Salg av to 
eldre barnehagebygg 
og en gammel skole 
 
MINUS: Det vil være 
behov for til sammen 
0,9 årsverk mer enn i 
alternativ 1. 
 
 

 
Alternativ 3: Iverksetting 1. august 2022 
Barn/foresatte Ansatte Økonomi 

PLUSS: Endringer i 
barnegrupper styres gjennom 
hovedopptak for barnehagene, 
noe som kan gi foreldre større 

MINUS: Må gjenåpne 
avdeling i Leirbukt 
barnehage etter ett år med 
stenging, noe som kan 

Reduserte driftsutgifter 
høst 2022.  
Vedlikehold, renhold 
mm. 
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valgmuligheter i alternative 
barnehager. 
 
MINUS: Barna må bytte 
barnehage neste barnehageår.  
 
PLUSS: Bedre tid til å 
forberede barn og foresatte på 
flytting. 
 

være uforutsigbart for 
ansatte. 
 
PLUSS: Bedre tid til å 
gjennomføre prosesser 
knyttet til omplassering av 
ansatte.  
 

Halvårseffekt. 
 
Lavere driftsutgifter i 
kommunale barnehager 
påvirker kommunens 
utbetaling av tilskudd 
til private barnehager 
fra 2024 
 
MINUS: Stor 
overkapasitet i 
kommunale barnehager 
 
PLUSS: Fleksibilitet i 
vaktlister, samarbeid på 
tvers av avdelinger og 
vikarbruk. Reduserte 
vikarutgifter 
 
Salg av to eldre 
barnehagebygg og en 
gammel skole 
 
MINUS: Det vil være 
behov for til sammen 
0,9 årsverk mer enn i 
alternativ 1. 
 

   
 

Om godkjenning av barnehage 
Det er kommunen som sitter med hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller 
kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. 
Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang jf. § 14 i Lov om 
barnehager. Kommunen skal vurdere om barnehagen er egnet ut fra kravene i barnehageloven. 
Det innebærer blant annet at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal gi barna 
gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Det medfører krav til utforming, innhold og 
bemanning, herunder fastsette barnehagens leke- og oppholdsareal og det antall barn barnehagen 
vil være godkjent for. 
 
Veiledende arealnorm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og 
om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. I Nordreisa kommune er det vedtatt 
at areal for barn under 3 år skal være 5,5 kvadratmeter. Utearealet i barnehagen bør være om lag 
seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne.  
Arealnormen har Kunnskapsdepartementet gitt i rundskriv F-08-06. 
Denne normen tar utgangspunkt i hvor mange barn som er til stede i barnehagen samtidig, selv 
om barn deler en plass eller de har deltidsplasser. Arealnormen er veiledende. Det betyr at 
kommunen kan godkjenne en barnehage med et annet areal enn normen, etter en konkret 
vurdering. 
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Med leke- og oppholdsareal menes for eksempel lekerom, grupperom og sove- og hvilerom, 
samt garderobe og/eller kjøkken dersom de egner seg og reelt sett vil kunne brukes til barnas 
aktiviteter. Kontorarealer, personalrom, toaletter, lager, garderobe for personalet, grovgarderobe 
for barn mm. regnes ikke i leke- og oppholdsarealet. 
Med samlet leke- og oppholdsareal i nye Høgegga godkjennes barnehagen med inntil 96 
barnehageplasser. Da er kapasitet i garderober og hvilerom hensyntatt. Areal pr. barn i Høgegga 
er da 7,1m2/barn. 
I praksis kan gruppestørrelsen på småbarnsavdelingen for eksempel være 12 og gruppestørrelsen 
for store barn være 24. Ifølge Utdanningsdirektoratets Fakta om barnehager, er det er stor 
variasjon i gruppestørrelse i barnehagene i Norge. Selv om 9 er vanligste gruppestørrelse for 
små barn, har litt over 900 barnehager 14 barn eller flere i småbarns-gruppene. For barnehager 
med over 75 barn er 14 vanligste gruppestørrelse for små barn. For barnehager med over 100 
barn er vanligste gruppestørrelse 24 for store barn.  
 

Bemanning 
Stortinget har vedtatt et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære 
barnehager. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum 
én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. Det skal det være 
minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over 
tre år. Styrers tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for 
pedagogisk bemanning. Personer som har praksis eller arbeidstiltak i barnehagen, lærlinger, 
spesialpedagoger og annet ekstra personale skal holdes utenfor beregningen. 
Bemanningsnormen gjelder for hele barnehagen samlet, ikke avdelingsvis.  
 
Barnehagene i Nordreisa har noe tettere bemanning enn sammenlignbare kommuner i 
KOSTRA-gruppe 05. 
 

Nordreisa Kostragruppe 05 Landet uten Oslo
2020 2020 2020

Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,1 5,3 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 51,4 44 42,4

Nøkkeltall SSB KOSTRA 2020 Enhet

 
 
Barnehagene bemannes etter antall barn over og under 3 år. Barn under to år regnes som to 
barnehageplasser. Endringen i barnehagestrukturen vil altså ikke nødvendigvis påvirke antall 
ansatte, men større barnehager vil gi mer fleksibilitet med tanke på vaktlister, samarbeid på tvers 
av avdelinger og vikarbruk.  
 
I 2020 gikk det 93 barn i en kommunal sentrums-barnehage i Nordreisa kommune, fordelt på 
fire barnehager.  I 2021 planlegges det å gi plass til 99 barn fordelt på 2 eller 3 barnehager. Barn 
under tre år regnes som to barnehageplasser. Ved alternativ 1 vil det være behov for 12 årsverk 
pedagogiske ledere, 12,4 årsverk i annen grunnbemanning og 2,5 årsverk brukt til 
styrere/ass.styrer. Dette blir til sammen 26,8 årsverk. Ved alternativ 2 og 3 vil det være behov 
for 12,3 årsverk pedagogiske ledere, 13,2 årsverk i annen grunnbemanning og 2,4 årsverk til 
styrere. Dette blir til sammen 27, 9 årsverk.  

 

Vurdering av barnets beste i saker 
Barnehagelovens §3 -fjerde ledd omhandler at i alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i 
barnehagen skal hva som er best for barnet, være et grunnleggende hensyn. Bestemmelsen skal 
forstås i tråd med det som følger av Grunnlovens §104 og Barnekonvensjonens artikkel 3. I 
saksbehandling skal det vurderes hva som er best for barnet ut fra situasjonen det er i, og hvilket 
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behov barnet har, uavhengig av økonomi.  Vi skal alltid gjennomføre en konkret og 
skjønnsmessig vurdering av hva som er best for barnet i saken.  

 

Barnetall 
Barnehagestatestikk hentet fra BASIL viser at antall barn i barnehage i Nordreisa har gått ned 
med 72 barn siden 2013. Antall barn i barnehagen pr 15.12 2020 var 192. Nedgangen siden 
2013 utgjør en hel 4-avdelingsbarnehage.  
 
Regionale framskrivingstall fra SSB per 18.08.20 ved prognosetype lav nasjonal vekst viser at 
barnetallet flater ut fram mot 2031. 
1-5 år – barnehage 

 
Nøkkeltall i KOSTRA 2020 viser at andel barn i alderen 1-5 år som går i barnehage i Nordreisa, 
sett ift innbyggere 1-5 år, er 93,1%.   
 

Driftsutgifter og tilskudd til private barnehager 
Ifølge KOSTRA-tall for 2020 har Nordreisa kommune høyere driftsutgifter i kommunale barnehager enn 
sammenlignbare kommuner (KOSTRA-gruppe 05) 

Nordreisa Kostragruppe 05 Landet uten Oslo
2020 2020 2020

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager kr 87 79 77
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,4 10,3 14,2
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 181828 169333 167862
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 73,2 66,3 60,8

Nøkkeltall SSB KOSTRA 2020 Enhet

 
 
Beregningen av tilskudd til private barnehager påvirkes at driftsutgiftene i de kommunale 
barnehagene. Høye driftsutgifter i kommunale barnehager vi utløse høye tilskudd til private 
barnehager. Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang i året, i 
samsvar med forskriften. I Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager heter det: 
«Kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass. 
Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i 
tilsvarende kommunale ordinære barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, 
pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter» 
 

Vurdering og anbefaling 

Ut fra en samlet vurdering anbefales alternativ 1. 
 

 Nye Høgegga barnehage tar inn full barnehagegruppe fra 1. august 2021. De yngste 
barna med deres søsken fra Sørkjosen barnehage tas inn i Høgegga. Personalet fra 
avdelingen i Sørkjosen følger med. Leirbukt barnehage opprettholder tre avdelinger og 
tar inn den eldste barnegruppa fra Sørkjosen barnehage. Også her følger personalet 
med. Sørkjosen barnehage legges ned. Det starter nye prosesser med omplassering av 
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berørte ansatte. Nordreisa kommune som arbeidsgiver gir garantier for at ingen ansatte 
mister sin stilling eller får redusert sin stilling i denne prosessen. Eventuell overkapasitet 
vil inngå i vikarpool. 

 
I dette alternativet vil kommunens nye barnehagestruktur settes raskere og man slipper 
midlertidige løsninger. Barn, ansatte og foresatte får være med i å etablere den nye barnehagen 
fra barnehageårets start. Det vurderes som bra for barna å få være med i etablering av nye 
rutiner og nye vennerelasjoner i barnehagen. Med denne løsningen er tidsperspektivet, der barn, 
foresatte og ansatte får mindre tid til endring iverksettes. Det vil kreve gode prosesser med 
involvering og informasjon fram mot barnehagestart. Det legges opp til at barn som er etablert i 
Sørkjosen barnehage får med seg kjent personale til Høgegga og Leirbukt.  
Det har vært lave søkertall til Sørkjosen barnehage de siste årene. Ved alternativ 1 vil flere barn 
få ønsket barnehageplass fra oppstart av barnehageåret og de slipper å stå på venteliste.  
Det vil være uheldig å først legge ned en avdeling i Leirbukt barnehage høsten 2021 for så å 
åpne avdelingen i løpet av 2022.  
 
Reduserte driftsutgifter vil slå raskere inn ved alternativ 1, noe som igjen vil påvirke kommunes 
driftstilskudd til private barnehager. Ved alternativ 1 vil den kommunale barnehagestrukturen 
bestå av tre barnehager, Oksfjord barnehage med en avdeling, Leirbukt barnehage med tre 
avdelinger og Høgegga barnehage med fire avdelinger. De kommunale barnehagene vil samlet 
kunne tilby 164 barnehageplasser. Per 01.08.21 vil de kommunale barnehagene ha en ledig 
kapasitet på 5 plasser i Leirbukt og 10 av 18 plasser ved Oksfjord barnehage. Arealet tilsier at 
det er mulig å søke om utvidet godkjenning av antall plasser i Leirbukt. Det vurderes at 
kapasiteten ved de kommunale barnehagene er tilfredsstillende ved å gjennomføre alternativ 1. 
det vurderes på bakgrunn av erfaringer fra tidligere år at en slik overkapasitet er tilstrekkelig for 
å kunne gi tilbud om barnehageplass til alle.  
 

Referanser 

 Lov om barnehager §14 som omhandler godkjenning Lov om barnehager 
(barnehageloven) - Lovdata Kunnskapsdepartementets forskrift som omhandler 
arealnorm -gitt i rundskriv F-08-06. 

 Forskrift om bemanning i barnehager: Forskrift om pedagogisk bemanning og 
dispensasjon i barnehager - Lovdata  

 Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd 
til private barnehager - Lovdata 

 SSB KOSTRA-nøkkeltall om barnehage: KOSTRA Barnehager Nordreisa - Ráisa - 
Raisi - SSB 

 Telemarksforskning Fasiten for befolkningsprognosene 2020 er klar | Telemarksforsking 
 BASIL/Barnehagefakta Barnehager i Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune - 

Barnehagefakta.no 
 Udir.no Fakta om barnehager (udir.no) 
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rundskriv/f-08-2006.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1049?q=bemanning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1049?q=bemanning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-09-1166
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-09-1166
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/nordreisa-raisa-raisi/barnehager
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/nordreisa-raisa-raisi/barnehager
https://www.telemarksforsking.no/fasiten-for-befolkningsprognosene-2020-er-klar/
https://barnehagefakta.no/kommune/5428/nordreisa-risa-raisi
https://barnehagefakta.no/kommune/5428/nordreisa-risa-raisi
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/barnehager_2019/
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