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Produkter - Taksikring



Produkter - Beslag



Produkter - Føringsveier



• Produksjonsstab på 20-25 mann

• 2 skift (73 timer/uke)

• Ca. 30 000 produksjonstimer per år

Produksjonskapasitet
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Forretningsidé

Jemtland er en moderne norsk bedrift. 
Vi bearbeider tynnplater og leverer løsninger til 
bygg, offshore og tunell. 

Vi forenkler våre kunders hverdag, og velges for 
vår kvalitet og leveringspresisjon.



Visjon

Foran på sikkerhet og kvalitet



Generasjonsskifte

• Eierskifte
• Etterfølgeplanlegging



Organisasjon før 
generasjonsskifte

Jemtland Holding AS

Paul Morten Jemtland 100%

Jemtland as
Driftsselskap

Jemtland Bygg AS
Eiendomsselskap



Prosess

Kongehuset er flinke på etterfølgeplanlegging
Er du?

• Å starte prosessen med et generasjonsskifte 
kan være en lang prosess.
• For meg har det vært en prosess over 

mange år.
• Først den indre bearbeidingen på det 

personlige plan.
• Prosessen tar lang tid og man kan aldri 

starte tidlig nok.
• Etterfølgerplanlegging.
• Har vi en etterfølger?



Prosess

• Det er mange retninger å ta. 
• Foreldregenerasjonen overlater ofte til arvingene 
• Foreldrene synes det er et vanskelig å snakke med 

ungene om dette 
• I noen bedrifter jobber alle - hele familien - far mor 

sønn datter og eller slektninger. 
• Det er ikke alltid foreldrene synes at en av 

arvingene er gode nok. 
• Man må tørre å innse at mine barn ikke 

nødvendigvis er de som skal videreføre driften.

• Tidligere ble det også utsatt pga skattemessige 
problemer 

• Nå er dette borte mhp at arveavgiften er borte 
• Ofte trenert pga både skattemessige og 

familiemessige forhold



Prosess

Alternativene som jeg hadde 

1.Lukke øynene.
2.Vente til jeg gikk av med pensjon eller dør
3.Aktiv prosess - modningsprosess - teste ut 

neste generasjon



Prosess

Bruk rådgivere / konsulenter

• Styret
• Revisor
• Advokat
• Bank / finans



Prosess

• Konsulenter kan gå inn å gi råd om det optimale 
skattemessige

• Konsulentene ser ofte ikke personene men det 
skattemessige

• Konsulenter kan i noen situasjoner stille 
spørsmålet om ungene er de rette til å lede
• Eks ikke forståelse rundt økonomi – ledelse
• Å ansette en daglig leder kan være en 

løsning.



Prosess

• Problemer hvis etterfølgere slipper til for seint
• Unnskylder seg ofte med at ungene ikke er 

interessert - men det er ofte foreldrenes skyld 
at de ikke har sluppet til og mistet interessen

• Tatt andre utdannelser og startet andre 
karrierer 

• Foreldrene har ikke signalisert at de tenker 
på/planlegger et generasjonsskifte



Aktiv prosess

• Vi er som foreldre opptatt av rettferdighet.
• Det er ikke mulig å gjøre et generasjonsskifte 

rettferdig.
• Rettferdig fordeling mellom barn må 

kombineres med dekning av privatformuen -
som evt kommer senere 

• Den ene får nå men den/de andre får senere

• Det er ikke mulig å sette en eksakt kronebeløp 
på verdier

• ÅPENHET er vesentlig
• Foreldre tenker på bedriften  - barna bør få en 

forståelse av at "vi får forskjellige ting" - men 
alle får det bra

• Bygge opp den neste generasjon som den 
naturlige lederen overfor de ansatte



Organisasjon før 
generasjonsskifte

Jemtland Holding AS

Paul Morten Jemtland 80%

Petter Jemtland 20%

Jemtland as
Driftsselskap

Jemtland Bygg AS
Eiendomsselskap



Organisasjon etter  
generasjonsskifte

Jemtland Holding AS

Paul Morten Jemtland 
100%

Jemtland Bygg AS
Eiendomsselskap

PJT Holding AS

Petter Jemtland 
100%

Jemtland as
Driftsselskap


