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Barnehager i Sit 
 
 
Bakgrunn 
Fra 1. januar 2023 blir det innført et krav i barnehageloven om at hver private barnehage skal 
være et selvstendig rettsubjekt. Det betyr at hver enkelt barnehage skal være en selvstendig 
enhet i form av en forening, aksjeselskap, stiftelse og andre selskaper.  
 
For å opprette nye selskaper må barnehagene, innen loven trer i kraft, oppfylle vilkårene for å 
registere hver enkelt barnehage i Enhetsregisteret. Det vil si at de må utarbeide 
stiftelsesdokumenter og gjøre de vedtakene som kreves etter rettsgrunnlaget for den 
foretaksformen barhehagen skal ha.  
 
Hver enkelt barnehage, som blir et eget rettsubjekt, skal: 

 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 finnes barnehager som får unntak fra denne loven, men samskipnadene er ikke en av dem. 
Samskipnadsrådet har søkt departementet om fritak, men har ikke fått medhold. Det pågår 
fortsatt en prosess fra samskipnadsrådet om å få fritak. 
 
Hva betyr det for Sit 
Det pågår et samarbeide med alle samskipnadene som har barnehager, for å forstå hva dette 
innebærer og hvordan vi skal oppfylle kravene i ny barnehagelov innen den blir iverksatt 1. 
januar 2023. Enkelte samskipnader vil søke om utsettelse, noe vi i Sit også vil benytte oss av.  
 
Dette vil det bety for Samskipnadene og for Sit: 

 Alle barnehagene må være egne rettsubjekter, det vil si ett selskap pr barnehage, 3 nye 
selskap for Sit.  

 Det må etableres et styre pr selskap på minst ett medlem. Med mer enn 30 ansatte kan 
de ansatte kreve styrerepresentasjon. Styret i hvert selskap velger en daglig leder. Det 
er mulig å ha lik styresammensetning og daglig leder i alle selskapene.  

 Vi kan ikke drive annen virksomhet i selskapet enn barnehagevirksomhet 
 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 verdettelse 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.  



Styret i Sit  

Styresak O 22 / 2022 
  26.10.22 

 

Barnehager i Sit  Side 2 

 Alle leverandører må varsles og faktureres til det nye selskapet.  
 Kommune, Husbanken, Brønnøysundregisteret, Skatteetaten, bank og revisor, må også 

involveres i prosessen.  
 
Prosessen videre 
Det er nedfelt en arbeidsgruppe internt i Sit, bestående av representanter fra økonomi, HR, 
barnehage og velferd, som jobber med å få på plass de nye selskapene og det som kreves i 
henhold til den nye barnehagloven til 1. januar 2023. Vi er i god dialog med vår revisor og andre 
aktuelle instanser.  
 
Det er et godt samarbeid med de andre samskipnadene, hvor vi har jevnlige møter og deler på 
arbeidsoppgaver på tvers av alle samskipnadene. Vi er opptatt av å kjøre denne prosessen mest 
mulig likt for alle samskipnadene, hvor vi også bruker samme mal på arbeidsprosess for å 
komme i mål.  
 
Vi er nå i aksjon med å etablere 3 nye selskap i Sit, med en minimum åpningsbalanse og krav, og 
jobber med mål om å få landet alle detaljene gjeldende fra 1. januar 2023.  
 
Utfordringen og det som vil være krevende til neste år, er å få en økonomi i barnehagene med 
balanse. Som budsjettforslaget for 2023 viser, går barnehagene med til sammen 4 MNOK i 
underskudd. Barnehagene skal hver for seg være selvstendige rettssubjekter, og kan ikke 
finansiere hverandre. Administrasjonen jobbber med hvordan vi skal forholde oss til dette. 
 
 
Saksbehandler: Lise Bedsvaag Mjøsund 
 

 
Tilrådning:  
Styret er orientert om konsekvensene for Sit knyttet til ny barnehagelov og godkjenner 
forberedelsene til virksomhetsoverdragelse til nye selskap.  
 
 
Trondheim, 19. oktober 2022 
 
 
Audhild Kvam 

 


