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Styresak B 83 / 2015 
 

 

Sammenslåing av SiT med SOPP, avd Gjøvik og SfS, avd Ålesund  
 

Bakgrunn: 

Dette er felles saksforedrag for denne styresaken og følgende styresaker: 

Styresak B81/ 2015 Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Oppland, avd. Gjøvik og SiT. 

Styresak B82/2015 Sammenslåing av Studentsamskipnaden for Sunnmøre, avd. Ålesund og SiT. 

 

Det vises til orientering gitt i styremøtet 28.10.2015 om status i saken og arbeidet med alle 

formaliteter, samt framdriftsplan. Det har i stor grad vært brukt bistand fra Deloitte, samt 

telefonmøter med SfS og SOPP.  

 

Prosess: 

KDs brev av 28.9.2015 (vedlegg 1) legges til grunn for prosessen samt at Foretaksregisteret vil 

godkjenne sammenslåingene som en fisjonfusjon. 

 

Det har vært jobbet videre med alle sider av saken. Dialog med SOPP og SfS har gått fortløpende. 

Drøftingsmøter med tillitsvalgte er avholdt både med SOPP og SfS. Rapport om konsekvenser og 

protokoller følger vedlagt de to andre sakene. 

 

Tiden er knapp for å holde tidsplanen. Det vil derfor kunne bli oppdatering av noen dokumenter til 

saken fram til konsernstyremøtet, da alt ikke er endelig avklart ved utsendelse av styresakene. 

Eventuelle oppdaterte dokumenter vil bli framlagt på styremøtet. 

 

I prinsippet er problemstillingene like i de to sammenslåingene, men det er likevel noen forskjeller 

på grunn av lokale forhold. 

 

Prinsipper: 

I Kunnskapsdepartementets brev datert 28/9 er det gitt følgende føringer for hvordan 

sammenslåingen skal foregå; 

 

 
I brevet er det en nyanse i forhold til hva som er kommunisert tidligere om hvordan 

sammenslåinger skal forgå rent praktisk. Ordet helhet er utelatt og avspeiler 

sannsynligvis  forskjellen på en fusjon og en fisjonsfusjon. Dette er også naturlig da det i en 

fisjonsfusjon må gjøres en vurdering av verdier som naturlig tilhører de ulike studiestedene i de 

samskipnader som skal splittes. Dette skaper rom for tolkning og diskusjoner . 
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Bakgrunnen for vår fisjonsfusjon ligger i Stortingsmelding nr 18- Konsentrasjon for kvalitet- 

Strukturreform i universitet og høyskolesektoren. Vår oppgave er å bidra til at reformen lykkes.. 

Samskipnadene er statens verktøy for å løse studentvelferden i Norge og våre oppgaver og 

aktivitet er regulert ved en egen lov. Lik rett til utdanning er en av grunnpilarene i dette. 

Departementet har organisert virksomheten i selvstendige selskaper knyttet opp mot høyskole- og 

universitetsstrukturen. Betydelige verdier er tilført samskipnadene spesielt gjennom direkte 

tilskudd til studentboligbygging. 

 

Når strukturen i sektoren endres, har KD tydelig tilkjennegjort av samskipnadene må følge etter og 

prinsippet om at en institusjon ikke kan betjenes av mer enn en samskipnad. Det som er 

bestillingen fra KD nå, er at verdiene skal omfordeles naturlig i forhold til de samskipnader som 

skal betjene de enkelte studiesteder. Det skal ikke betales vederlag.  

 

Utfordringer oppstår når det i enkelte samskipnader er opparbeidet verdier i form av likvide 

midler, gjort investeringer ved bruk av egenkapital eller påhviler framtidige forpliktelser. Ved 

splitting av balansene har det vært vanskelige tema og avveininger. Diskusjonene har blant annet 

dreid seg om hvor egenkapital er opparbeidet og hvor den er brukt. Opprinnelsen av og 

hovedkontorene til de andre samskipnadene ligger ikke på de studiestedene vi skal overta.  

 

Det vi har fått overført er hovedsakelig studentboliger med tilhørende gjeld. Det er ny og godt 

vedlikeholdt boligmasse. Det er overført noe likvider. I Ålesund er et industribygg i form av et 

aksjeselskap holdt utenfor og tilsvarende på Gjøvik to boligeiendommer. SiT har opsjon på å 

overta begge steder. 

 

Dersom dette hadde vært en transaksjon med en kommersiell aktør, ville SiT lagt en annen 

tilnærming til grunn. Tilrådningen er likevel at vi anbefaler den verdifordeling som framgår av de 

respektive balanser. Bakgrunnen for dette er; 

 

 Verdiene blir innenfor sektoren og brukes til studentvelferd. 

 Studenttallet ved SOPP og SfS blir betydelig redusert og de må foreta endringer i 

organisasjon og bemanning. Det vil bli utfordringer å opprettholde tilbud og omfang på et 

godt nivå. 

 SiT får i tre år beholde grunntilskudd som om vi er tre samskipnader 

 

Økonomiske nøkkeltall SOPP: 

Det overføres eiendommer for 166,5 mill. kr, og omløpsmidler (varelager/kontanter) med 1,9 mill. 

kr, til sammen tilføres eiendeler med 168,4 mill.kr. Kontantene er knyttet til 

feriepengeforpliktelsene. Forpliktelser (statstilskudd boliger) på 52 mill kr, langsiktig gjeld  på 68 

mill kr, og kortsiktig gjeld på 1 mill. kr. Dette gir en egenkapitaloverføring på 47 mill kr, herav er 

inntektsført statstilskudd på 14 mill kr. Egenkapitalandelen er på 28%. Forpliktelser knyttet til 

vedlikeholdsavsetninger avsatt for bygningsmassen på Gjøvik med 12,6 mill kr er ikke overtatt av 

SiT, da SOPP ikke ønsket å sende med tilsvarende kontantbeløp. 

 

Økonomiske nøkkeltalt SfS: 

Det overføres eiendommer for 208 mill. kr, og omløpsmidler (varelager/kontanter) med 1,4 mill. 

kr, til sammen tilføres eiendeler med 209 mill.kr. Kontantene er knyttet til feriepengeforpliktelser. 

Forpliktelser (statstilskudd boliger) på 61 mill kr, langsiktig gjeld  på 132 mill kr, og kortsiktig 

gjeld på 611 tusen kr. Dette gir en egenkapitaloverføring på 15,6 mill kr, herav er inntektsført 

statstilskudd på 5,6 mill kr. Egenkapitalandelen er på 7,4%. Egenkapitalandelen er vesentlig lavere 
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enn for SOPP, på grunn av at bygningsmassen i Ålesund er nyere enn den på Gjøvik. Forpliktelser 

knyttet til vedlikeholdsavsetninger som er avsatt for bygningsmassen i Ålesund med 6,6 mill kr er 

ikke overtatt av SiT, da SfS ikke ønsket å sende med tilsvarende kontantbeløp. 

 

Økonomiske nøkkeltall SiT: 

Til sammen  øker SiTs balanse med 378 mill kr til 3 mrd kroner etter sammenslåingen. 

Studentboliger utgjør 375 mill kr av økningen. Forpliktelser  øker med 113 mill kr ( hovedsakelig 

statstilskudd bolig) og langsiktig gjeld øker med 200 mill kr. Sum gjeld øker med 315 mill kr , og 

egenkapitalen øker med 63 mill kr, herv er 20 mill kr inntektsført statstilskudd på overtatte 

studentboliger. Ny egenkapitalandel SiT blir på 33,1% utfra balansetall pr 30.9.2015, en reduksjon 

på 2,3%. 

 

Formalia: 

Revisor har sett gjennom de nye sammenslåtte balansene pr 30.9 og prinsippene for sammenslåing 

og godkjent disse. Etter at konsernstyret har underskrevet den totale sammenslåtte balansen for 

SiT, vil revisor skrive en erklæring knyttet til denne. Deretter sendes registermelding og 

nødvendige dokumenter til  Foretaksregisteret for godkjenning av fisjonsfusjonen og 

offentliggjøring av kreditorfrist på 6 uker. 

  

Det vil bli utarbeidet endelige balanser pr 31.12.2015, som vil være grunnlag for SiTs 

åpningsbalanse pr 1.1.2016 inkludert de nye avdelingene på Gjøvik og i Ålesund. 

 

 

Saksbehandler: Knut Solberg/ Else Naustdal  

 

Tilrådning:  
Konsernstyret godkjenner utkast til åpningsbalanse for fisjonsfusjon  mellom SiT og 

Studentsamskipnaden i Oppland, avd Gjøvik og Studentsamskipnaden for Sunnmøre, avd. 

Ålesund. 

 

 

Trondheim, 5. november 2015 

 

 

Knut Solberg 

 

 

 

 

Vedlegg  1:Brev fra Kunnskapsdepartementet av 28.9.2015 

    «         2: Utkast til åpningsbalanse SiT pr 30.9.2015 

    «         3: Redegjørelse for den betydningen fusjon kan få for de ansatte i opprinnelige SiT 


