
Velkommen til eiermøte! 
  

Eierskiftealliansen i Hedmark og Oppland 
I samarbeid TotAl-Gruppen og StyreAkademiet Innlandet, NTNU 

Gjøvik og Fagskolen Innlandet.  
Den 14. November  2016 
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Formål: Øke SMB’s eier’s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter 
 
Metode:  Verdiskapingsanalyser- møteplasser for eiere - opinions- og medierettet 
arbeid 

06.08.2013 2 

Alliansen 

Prosjektleder: 
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Er spørsmålet; 

Hva vi skal leve av etter oljealderen? 

 

Eller; 

 

Hvem vi skal leve av etter oljealderen? 
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Prosjektets formål 

• økt bevissthet og kunnskap hos eiere av SMB om oppgaver og 
utfordringer ved eierskifte  

• sikre den samfunnsmessige gevinsten ved videreføring av 
eierledede SMB- bedrifter når eier skal pensjoneres.  

• redusere risikoen for at levedyktige bedrifter med vekstpotensial  
i nedlegges som følge av for lav kompetanse innenfor eierskifter.  

• øke forståelsen i opinionen  for SMB-eiernes rolle i lokal 
verdiskaping  
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Eierens egen situasjon og  budskap er 
bærebjelken i frokostmøtene 

Eierskiftealliansens oppgaver  

 

-Lokale møter hvor eiere møter eiere  

 

- Verdiskapingsanalyser som viser 
majoritetseieres økonomisk rolle i sin 
kommune, sin region og sitt fylke 

 

-Opinions-  og medierettet arbeid 
for å synliggjøre SMB-eieres  rolle og 
betydning i lokalsamfunnet 

  

Richard Skaar-Thorsrud, Harald Bakke, 
Per Odd Gjestvang , Halvor Holtskog og 
Stig Sevaldsen forteller om eierskap,  
generasjons- og eierskifter og kjøp og 
salg av bedrift  
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Store verdier står på spill når eiere av små og 
mellomstore bedrifter skal skifte eier..  

 
Formål: Dokumentere verdiskapingen til majoritetseiere og eierskifteutfordringen 
 
Bakgrunn for analysen: 
 

• Verdiskapingen faller når bedriftseiere  nærmer seg pensjonsalder - 
”risikogruppe” 
 
• Majoritetseiere 50,1% - en majoritetseier innebærer en høyere 
”eierskifterisiko” enn mer spredt eierskap 
 
• Majoritetseiere er ofte også daglig leder (75%) 
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En eieranalyse for Oppland  
Nyhet om majoritetseieres rolle og 

betydning for verdiskaping og 
sysselsetting 



Analyse om majoritetseieres rolle og betydning for 
verdiskaping og sysselsetting 

Alle 
bedrifter 

SMB 
bedrifter 

Majoritets
eier  

(50,1%) 

Majoritets
eier 55 år 
eller eldre  
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Tidsdisponering – Program  

 
12:25 Ta plass! 
 
12:30  Velkommen og åpning John Retzius Sparebanken1                     
          Hedmark/Eierskiftealliansen 
12:40  Kristian Skjølaas, Eierskiftealliansen, møteleder, introduksjon  
13:00 Richard Skaar Thorsrud er daglig leder og deleier i Villa Skaar 
13:45      Halvor Holtskog,  Professor, økonomi og ledelse på NTNU Gjøvik 
13.55 Stig O. Sevaldsen er Head of Corporate Finance hos Norne Securities. 
 
14:40  Pause   
 
14:55  Per Odd Gjestvang er gartner, bonde og  innovativ matvareprodusent  
15:40     Lars Rognås, om TotAl Innovasjon og  Inkubator 
15:55 Harald Bakke har ledet og eid motoren i innlandets oljeindustri   
16:40     Avslutning -  Kommentarer   
 
17:00  Mingletid  
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