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Vi skal realisere verdiskapende 
næringsutvikling i hele landet 

•Flere gode gründere 

•Flere vekstkraftige bedrifter 

•Flere innovative næringsmiljøer 

 

 

http://www.innovasjonnorge.no/
http://www.innovasjonnorge.no/


Våre tjenester 

 Rådgivning 

Internasjonal vekst 
Strategisk posisjonering 
Designrådgivning 
Internasjonale handelsregler 
IPR-rådgivning 
EU-rådgivning 
Mentortjeneste for gründere 

 Nettverk 

Bedriftsnettverk 
ARENA-Programmet 
Norwegian Centres of Expertise 
Global Centres of Expertise 

 Finansiering 

Etablerertilskudd 
Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) 
Garantier 
Lavrisikolån 
Miljøteknologiordningen 
Risikolån – Innovasjonslån 
Tilskudd 

Kompetanse 

FRAM 
TINC  
Global Entrepreneurship Training (GET) 
Ledermentor 
 

Profilering  

Norske fellesstands i utlandet 
Profilering av Norge som reisemål 
Næringslivsdelegasjoner 



Planned progress 
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FRAM - Nye krefter 

• 10 bedrifter  etablert mellom 1955-1965 hvor daglig leder/eier nærmer seg 
pensjonsalder og som derved står overfor generasjonsskifte 
 

Erfaringer på problemstillinger fra prosjektet knyttet til gererasjonsskifte: 
 

• Planleggingen starter for sent, slik at prosessene blir for dårlig forberedt 
• Mangelfull interesse hos neste generasjon 
• Mange parter er involvert 
• Forventninger til de enkelte parter er dårlig avklart 
• Vanskelige strukturer som er opprettholdt for å foreta «rettferdig» fordeling av 

verdiene (f.eks fra et tidligere generasjonsskifte) 
• Kunnskapsmangel (jus, skatt, avgifter etc) og liten oversikt over alternativene (hva 

andre har gjort) 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiItZzih6nJAhVEESwKHZweBTEQjRwIBw&url=http://www.tu.no/industri/2014/04/01/kronikk-kan-innovasjon-standardiseres&bvm=bv.108194040,d.bGQ&psig=AFQjCNH0FDUKhTgwcQl3Ur4cz0rcT7JSGQ&ust=1448454502059000
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FRAM - Nye krefter forts. 

Problemstillinger knyttet til salg: 
 

• Prosessen starter for sent med mangelfulle målsettinger 
• Forventninger er ikke godt nok avklart, hverken internt i familien eller hos 

ansatte 
• Utfordrende der dagens eier/leder er viktig for kontinuiteten og driften 
• Mange har for høye forventninger om pris 
• Selgers egne ønsker og «historie» reduserer også noen ganger antall mulige 

kjøpere 
• Driften/ledelsen blir ikke godt nok rettet inn mot salg 
• Salgsprosessen prøves gjennomført for raskt, noe som gir for få interesserte 

kjøpere 
 

 



8 

Oppkjøp – mulighter/krav   

• Kan finansieres med lån fra Innovasjon Norge (både risikolån og lavrisikolån) 
 

• Må være et ledd i et strategisk og strukturelt grep som kompletterer selskapets 
verdikjede eller kjøp av markedsposisjon eller kompetanse 
 

• Kan også være i forbindelse med arv/generasjonsskifte 
 

• Kjøp av «innmat» enklere enn kjøp av aksjer, da det kan tas sikkerhet i aktiva 
 

• Verdiskapingen i Norge må øke 
 

• Bidra til innovasjon og internasjonalisering av virksomheten 
 

• Ved større lån er policy til Innovasjon Norge å dele finansiering og risiko med andre 
banker. 
 
 
 
 
 
 



Vi gir lokale 

ideer globale 

muligheter 

visjon 


