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Virksomhetsoverdragelser og kapitalforhøyelser i de tre nye 
barnehageselskaper i Sit 
 
Det vises til styresak B38 / 2022, Etablering av tre nye selskaper knyttet til barnehager i Sit, 
hvor det ble besluttet etablering av tre nye selskaper knyttet til barnehagedrift i Sit i henhold til 
ny barnehagelov som vil gjelde fra 1. januar 2023.  
 
Navneendring: 
Det er foretatt en revurdering av navnene på barnehagene, og det er ønskelig at det foretas en 
navneendring av selskapene for å synliggjøre at disse er studentbarnehager. Vedtektene 
foreslås endret med følgende nye navn:  

 Sit Moholt Studentbarnehage AS 
 Sit Dragvoll Studentbarnehage AS 
 Sit Soppen Studentbarnehage AS 

 
Virksomhetsoverdragelse: 
Det er nå klart for gjennomføring av virksomhetsoverdragelse barnehagevirksomhetene 
inkludert de ansatte til de respektive selskapene. Ved godkjenning av 
virksomhetsoverdragelsene og de etterfølgende vedtakene knyttet til virksomhetsoverdragelsen 
og kapitalforhøyelser i barnehageselskapene vil virksomhetsoverdragelsen være besluttet. 
Tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen er satt til 01.01.2023 og vil være gjeldende fra dette 
tidspunktet. Vedlagt følger en redegjørelse for hva dette betyr for pensjons- og 
personalforsikringer for de ansatte i Sit, samt avtale om overdragelse av virksomhet for den 
enkelte barnehage. Det er utarbeidet nye arbeidsavtaler med alle ansatte som skal inn i de nye 
barnehageselskapene.  
 
Ved virksomhetsoverdragelse til Sit Moholt Studentbarnehage AS er det mer enn 30 ansatte 
som gjør at de ansatte kan kreve styrerepresentasjon.  
 
Balanse og kapitalutvidelse: 
Det er foretatt en verdivurdering av hver enkelt barnehage for å avklare størrelsen på verdiene 
og det er gjort en vurdering av behov for kontantinnskudd for å sikre selskapenes likviditet for å 
ha grunnlag for en forsvarlig drift av barnehagene fremover. Gjennomføringen av 
transaksjonene skjer til regnskapsmessig kontinuitet, det vil si at de balanseførte verdiene på 
eiendelene videreføres i barnehageselskapene.  
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For Sit Moholt Studentbarnehage AS gjelder følgende: 

 Den reelle eiendomsretten til eiendommen blir overført fra Sit til Sit Moholt 
Studentbarnehage AS, men grunnbokshjemmelen til eiendommen blir fortsatt igjen i Sit. 
Dette medfører at eiendommens verdi på kr 65 069 405 blir overført til barnehagen. 

 Inventar og utstyr for kr 678 522. 
 Det blir tilført en arbeidskapital på kr 3 000 000 i tillegg til det som allerede står i banken 

på kr 30 000.  
 Aksjekapitalen øker fra kr 30 000 til kr 300 000, resterende egenkapital tillegges 

overkurs.  
 Egenkapitalen får en verdi på kr 13 018 974 
 Pensjonsforpliktelsen til de ansatte på kr 514 781. 
 Lån i husbanken på kr 54 944 172.  

 

 
 
For Sit Dragvoll Studentbarnehage AS gjelder følgende: 

 Eiendommen leies ut fra Sit til Sit Dragvoll Studentbarnehage AS til en 
kostnadsdekkende pris.  

 Inventar og utstyr settes til kr 292 501.  

01.12.2022

Eiendeler
Tomter, bygninger og annen fast eiendomkr 65 069 405
Inventar og utstyr kr 678 522
Bankinnskudd kr 3 030 000
Sum eiendeler kr 68 777 927

Egenkapital og gjeld
Aksjekapital kr 300 000
Egenkapital kr 13 018 974
Pensjonsforpliktelse kr 514 781
Lån Husbanken kr 54 944 172
Sum egenkapital og gjeld kr 68 777 927

Balanse for Sit Moholt Studentbarnehage AS

01.12.2022

Eiendeler
Inventar og utstyr kr 292 501
Bankinnskudd kr 1 530 000
Sum eiendeler 1 822 501

Egenkapital og gjeld
Aksjekapital kr 300 000
Egenkapital kr 1 274 806
Pensjonsforpliktelse kr 247 695

Sum egenkapital og gjeld 1 822 501

Balanse for Sit Dragvoll Studentbarnehage AS
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 Det blir tilført en arbeidskapital på kr 1 500 000 i tillegg til det som allerede står i banken 
på kr 30 000.  

 Aksjekapitalen øker fra kr 30 000 til kr 300 000, resterende egenkapital tillegges 
overkurs.  

 Egenkapitalen får en verdi på kr 1 274 806 
 Pensjonsforpliktelsen til de ansatte på kr 247 695. 

 

 
 
For Sit Soppen Studentbarnehage AS gjelder følgende: 

 Eiendommen leies ut fra Sit til Sit Soppen Studentbarnehage AS til en kostnadsdekkende 
pris.  

 Det blir tilført en arbeidskapital på kr 1 000 000 i tillegg til det som allerede står i banken 
på kr 30 000.  

 Aksjekapitalen øker fra kr 30 000 til kr 300 000, resterende egenkapital tillegges 
overkurs.  

 Egenkapitalen får en verdi på kr 760 273 
 Det er oppspart pensjonsmidler på kr 30 273 som overføres.  

 
Det er lagt til grunn at Sit Mor må inn med kontantinnskudd til den enkelte barnehage på 
henholdsvis: 

 Sit Moholt Studentbarnehage AS – kr 3 000 000 
 Sit Dragvoll Studentbarnehage AS – kr 1 500 000 
 Sit Soppen Studentbarnehage AS – kr 1 000 000 

 
 
Oppsummering: 
Dette medfører at vedtektene for den enkelte barnehage må oppdateres på følgende punkter: 

- Kapitalutvidelse – Aksjekapital på kr 270 000 til kr 300 000, resterende innskudd er 
overkurs. 

- Navneendring 
 

Samtidig som vi sender melding til Foretaksregisteret om disse endringene, vil vi også 
oppdatere signaturrettighetene i selskapene. 
 
 
 

01.12.2022

Eiendeler
Oppsparte pensjonsmidler kr 30 273
Bankinnskudd kr 1 030 000
Sum eiendeler 1 060 273

Egenkapital og gjeld
Aksjekapital kr 300 000
Egenkapital kr 760 273

Sum egenkapital og gjeld 1 060 273

Balanse for Sit Soppen Studentbarnehage AS
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Saksbehandler: Lise Bedsvaag Mjøsund  

 

 
Tilrådning:  
Styret beslutter virksomhetsoverdragelse av ansatte til de respektive selskapene gjeldende fra 
01.01.2023, samt kapitalforhøyelse i hver enkelt barnehage hvor aksjekapitalen i hvert selskap 
økes med kr 270 000 til kr 300 000 i aksjekapital og resterende tilført egenkapital tillegges 
selskapenes overkurs.  
  
 
Trondheim, 16. desember 2022 
 
 
Audhild Kvam 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Virksomhetsoverdragelser – pensjon m.m  
Vedlegg 2: Avtale om overdragelse av virksomheten Dragvoll, Soppen og Moholt 


