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Etablering av 3 nye barnehageselskaper i Sit 
 
 
Viser til styresak O22 – 2022, Barnehager i Sit, hvor det ble orientert om kravet til at 
barnehagene skal være selvstendige rettssubjekt knyttet til innføringen av ny barnehagelov som 
vil gjelde fra 1. januar 2023.  
 
For å opprette nye selskaper må barnehagene, innen loven trer i kraft, oppfylle vilkårene for å 
registrere hver enkelt barnehage i Enhetsregisteret. Det vil si at de må utarbeide 
stiftelsesdokumenter og gjøre de vedtakene som kreves etter rettsgrunnlaget for den 
foretaksformen barnehagen skal ha. 
 
Vi har kommet frem til at den beste selskapsformen for våre barnehager er at hver enkelt 
barnehage etableres som egne aksjeselskap. Den 01.11.22 var det stiftelsesmøte for etableringen 
av: 

 Sit Soppen Barnehage AS 
 Sit Moholt Barnehage AS 
 Sit Dragvoll Barnehage AS 

 
Videre fikk følgende personer samme roller i alle selskapene: 

 Styreleder – Audhild Kvam 
 Styremedlem – Heidi Torstad 
 Styremedlem – Gustav Østerberg Øverli 
 Styremedlem – Lise Bedsvaag Mjøsund  
 Daglig leder – Hilde Kriens 

 
I tillegg ble det betalt inn kr 30 000 i aksjekapital for hvert av selskapene. Dette skal nå være 
grunnlag nok for innsending til Brønnøysundregisteret og klart for etablering av egne 
organisasjonsnummer. Selskapene vil organisatorisk ligge rett under Sit mor.  

 
 
Foreløpig vil det ikke være ansatte i de selskapene som etableres.  
 
Det har vært gjennomført allmøte for alle barnehagene, både i Trondheim og i Gjøvik. Her ble det 
informert om bakgrunnen for endringen, videre prosess, rettigheter og frister til de ansatte. 
Samtidig fikk ansatte stilt de spørsmålene de måtte ha. 
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Når selskapene formelt er etablert og de har fått egne organisasjonsnummer, vil vi starte 
prosessen om virksomhetsoverdragelse av ansatte til de respektive selskapene. Denne 
prosessen skal besluttes i styret.  
 
Videre avklaringer som må gjøres før etableringen den 1. januar 2023: 

 Etablere en åpningsbalanse og vurdering ift. tingsinnskudd, samt hvor stor 
aksjekapitalen bør være. Det vil da være behov for en kapitalutvidelse.  

 Det må vurderes om styret skal ha representanter valgt av og blant de ansatte, når de 
ansatte er overført til de respektive selskapene. Med mer enn 30 ansatte kan de ansatte 
kreve styrerepresentasjon. 

 Alle lån som vi har i barnehagene i dag, må følge det nye selskapet. Barnehagen kan ikke 
få langsiktig lån fra Sit mor, kun kortsiktig gjeld. 

 Det må gjøres en verdsettelse av eiendom og drift. Det er en mulighet at Sit leier 
eiendommen til barnehagen og selskapet, men da bør utleier stå for større påkostninger, 
mens vedlikehold og drift av bygningene kan foretas av barnehagen som leietager. 

 Alle eiendeler må overføres til det nye selskapet som et tingsinnskudd. 
 De ansatte vil bli overført til de nye selskapene og det må utarbeides nye arbeidsavtaler. 

Alle rettigheter som de ansatte har i dag, skal følges over.  
 I tillegg må alle gjeldende avtaler som; forsikring, pensjon, IKT-rettigheter, kontrakter 

med foresatte og konserninterne avtaler etableres i det nye selskapet.  
 Alle leverandører må varsles og faktureres til det nye selskapet.  
 Kommune, Husbanken, Brønnøysundregisteret, Skatteetaten, bank og revisor, må også 

involveres i prosessen. 
 

Når selskapene er etablert må vi ha følgende i orden: 
 Utarbeide eget regnskap og revisjonsberetning i samsvar med kravene i regnskapsloven 

og bokføringsloven, i tillegg til å oppfylle pliktene etter barnehageloven. 
 Ha løpende ajourhold av regnskapet for hver enkelt barnehage. 
 Utarbeide eget fullstendig årsregnskap som viser barnehagens eiendeler, gjeld og 

egenkapital. 
 Følge selskapsretten og regnskapslovgivningen, i tillegg til krav etter barnehageloven. 
 Sørge for at ev. arbeidskontrakter, bankavtaler, regnskapssystem og fakturasystem er i 

orden.  
 
Det er muligheter i ettertid å endre navn på barnehagene, styresammensetning og eventuelt 
vedtekter.  
 
Den største utfordringen er å få en forsvarlig drift av barnehagene. Budsjettet for 2023 viser at 
barnehagene til sammen vil få et negativt resultat på 4,5 MNOK, men det vil være viktig å bruke 
det første året for å stabilisere driften for å få en sunn økonomi videre fremover.  
 
 
Saksbehandlere: Lise Bedsvaag Mjøsund og Linn Marita Aune 
 

 
Tilrådning:  
Styret beslutter etableringen av 3 nye selskaper knyttet til barnehage og godkjenner prosessen 
videre knyttet til virksomhetsoverdragelse til de nye selskapene. Styret gir administrerende 
direktør i Sit fullmakt til å signere vedtaket om virksomhetsoverdragelse.  
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Trondheim, 16. november 2022 
 
 
Audhild Kvam 


