
OVERTOK. Monja og Sindre Mjelva
valgte å overta familiebedrifta, og er
fjerdegenerasjon vertskap ved Hotel
Union Geiranger. 
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En fjerdedel av bedriftene 
i fylket skal skifte eiere 
de neste ti årene. Det 
viser tall fra Eierskifte-
alliansen. Samtidig er 
trenden at stadig færre
barn ønsker å overta 
familiebedrifta.

Eldrebølge vil gi
mange bedriftssalg
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Nyttårskonsert Åle-
sund Symfoniorkes-
ter 2013. Dirigent
Helge Haukås. 

Opera og orkester
i frislepp

KULTUR 1

Waldehuset. Reno-
veringa i full gang.
Vidar Godø, pastor i
Filadelfia og blik-
kenslagermester
leder det hele. Mil-
jøportrett fra stua i
andre etasje. 

Mystikken lever
i Waldehuset

KULTUR 2

Vinner av "Norske
Talenter", Stine
Hole Ulla sang
under årets Brud
Ålesund. brudeshow

Vekst innan
Grøn omsorg
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Sunnmørske smaks-
prøver lokker besøk -
ende på verdens
største matmesse 
i Berlin. 

Kenneth L‡¶ken fra Brasserie
Posten. Den norske standen p‡‹
Gr‡°ne Woche, Berlin,
18.01.2013, Foto: Thomas Olsen,
Berlinkontoret.no

Smaken av
Sunnmøre

Linjen mot terror,
gisseltakinger 
og ekstremisme
må være fast som
granitt

LEDER 2

NYHETER 6
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En fjerdedel av bedriftene i
fylket skal skifte eiere de
neste ti årene som følge av
hovedaksjonærs alder.

EIERSKIFTER. Dette viser tall
som Eierskiftealliansen har lagt
frem.

–En stor andel av bedriftene
Norge er SMB-bedrifter som
eies av privatpersoner, og med
den kommende eldrebølgen
medfører dette en oppsamling av
eierskifter de neste ti årene, sier
prosjektleder Geir Samdal i Eier-
skiftealliansen. 

Færre overtar. –Trenden i Norge
de siste årene er at bedriftene

blir solgt fremfor at neste gene-
rasjon overtar. Bakgrunnen er at
neste generasjon gjerne vil gjøre

noe annet enn å overta. De tar
gjerne utdannelse og annen jobb,
og de kan ha sett hvor tøft det er
å være eier og driver av en be-
drift. Jeg oppfatter heller ikke at
mange foreldre presser barna til
å overta, noe som
det kan ha vært
mer av tidligere,
sier han.

Av familie-
foretakene i
Norge er det nå
ca. en tredjedel
som blir overtatt
av neste genera-
sjon. Mange land har en mye hø-
gere andel generasjonsskifte. 

Vilje og evne. –Det viktige spørs-
målet man må stille seg, er om

barna virkelig har vilje og evne
til å overta bedriften. Det må
være et veldig sterkt ønske fra
barnas side dersom de skal
overta, sier Samdal. Skal han gi
ett råd i forbindelse med genera-

sjonsskifte, er
det å lage en
god, åpen og
ærlig prosess.

– Og det er
senior som
har ansvaret
for å
gjennomføre
et godt gene-

rasjonsskifte, påpeker han.

Mange salg fremover. Eldrebøl-
gen og det faktum at færre barn
overtar familiebedriften, medfø-

Det er senior som har
ansvaret for å
gjennomføre et godt
generasjonsskifte

GEIR SAMDAL

■ Eierskiftealliansen ønsker å gi infor-
masjon til bedriftene om hvordan
forestående eierskifter kan og bør
gjøres – slik at bedriftene kan leve
videre etter at eierne pensjonerer
seg. 

■ Blant annet inviterer de bedrift-
seiere til gratis informasjonsmøter
om eierskifte. 

■ De er finansiert av Innovasjon
Norge, banker og næringslivsorga-
nisasjoner, og er etablert i noen fyl-
ker. De jobber nå med å etablere
seg her i fylket.  

GIR RÅD 

Monja og Sindre Mjelva 
meiner det er viktig å vere
open og raus i ein prosess
med generasjonsskifte. 

GENERASJONSSKIFTE. Det var i
2001 at dei overtok bedrifta og
ansvaret for drifta av hotellet. 

– Vi arbeidde då to generasjo-
nar saman i eitt år. Det var utfor-
drande for organisasjonen, men

vi hadde blant anna avklarings-
møte med dei ulike driftseining-
ane om kven av oss som hadde
ansvar for dei ulike avgjerdene,
seier dei. 

Dei meiner det er viktig å vere
open og raus i samband med eit
generasjonsskifte. 

Endringar. – I ein slik fase er det
viktig å vere open med dei til-
sette om dei kommande en-
dringane. Organisasjonen bør

ikkje forvente same leiarstil, og
ein må vere førebudd på at det vil
oppstå ulike problemstillingar i
samband med nye måtar å gjere
ting på. 

Dei seier at ei overlapping
mellom to generasjonar bør vere
kort og effektiv.

– Ein må då vere involverande
og klar i oppdelinga av organisa-
sjonen. Det vil seie at vi som
leiarpar gav klar beskjed om
kven som hadde ansvar for kva

slags område i bedrifta og kven
som tok avgjerdene og hadde
myndigheita.

Ekstern hjelp. Eit anna godt råd
til bedrifter som står overfor eit
generasjonsskifte, er å bruke
konsulentar og andre til å hjelpe
til i prosessen. 

– Ein må også ha respekt for
historia og det som er gjort tidle-
gare, men samtidig må ein vere
klar på at det kan kome en-

HOTEL UNION GEIRANGER. – Det er kjekt å overta bedrifta når ein har ein flott arbeidsplass der ein saman med dei tilsette skapar gode resultat både for gjesta
hotellgenerasjon ved hotellet. 

■ Bedriftseier – vær bevisst ditt eier-
skap. Bedriftseiere bør sette seg
inn i hva potensielle kjøpere vekt-
legger og utvikle bedriften i denne
retningen.

■ Fallgruve nr. 1: Bedriftseiere venter
for lenge med å selge. Kjøpere liker
ikke fallende omsetning og resul-
tat. De kjøper fremtiden, og det er
et poeng å selge når pilene peker
oppover. 

■ Selg i gode tider og når det passer
deg. I gode tider kan potensielle
kjøpere få lån for å finansiere opp-
kjøpet.

■ Bruk rådgiver når du skal selge livs-
verket. 

■ Bistå kjøper med overgangen. Pri-
sen kan økes ved å bistå kjøper
med å sikre en god overtakelse og
høsting av fremtidig potensial.

■ Vær ærlig om svakheter og mang-
ler.

■ Bruk en advokat som er spesialist
på salg av bedrifter. 

Kilde: Eierskiftealliansen 

RÅD VED SALG

■ Generasjonsskifter handler i første
omgang om menneskelige relasjo-
ner. Det er viktig at partene opple-
ver prosessen som åpen og
rettferdig. 

■ Start i tide og lag en plan. Det tar
ofte opp til fem år å overføre den
reelle beslutningsmyndigheten fra
senior til junior. La gjerne junior få
gradvis mer ansvar og myndighet. 

■ Avklar hva som er best for bedrif-
ten. Det er viktig at neste genera-
sjon representerer et eierskap som
fremmer bedriftens videre utvik-
ling.

■ Avklar hva som er best for familien.
Det er viktig at generasjonsskiftet
ikke blir kimen til en familiekon-
flikt. Små urettferdigheter kan
ende i store konflikter. Gjennomfø-
ring av et godt generasjonsskifte
er alltid seniors ansvar. 

■ Skjevdeling mellom arvinger krever
åpenhet. Å samle eierskapet på en
hånd ved at ett av barna overtar,
kan være en god løsning for noen
bedrifter. Kan de som ikke overtar,
arve andre verdier?

■ Salg av bedriften er alltid et alter-
nativ. Det er krevende å eie og
drive en bedrift, og mange unge i
dag ønsker ikke å overta familiebe-
driften. 

■ Etabler et avtaleverk for genera-
sjonsskiftet. Det anbefales å be-
nytte spesialister som har
kunnskap og erfaring innen fagfel-
tet. 

Kilde: Eierskiftealliansen

RÅD V/GEN.SKIFTE

– Planlegg i tide
■ Eldrebølgen vil føre til mange eierskifter de neste ti årene

Overtok familiebedrifta
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EIERSKIFTER. Geir Samdal er prosjektleder i Eierskiftealliansen og er
også daglig leder i gess.no – Generasjons- og Eierskiftesenter AS.

r, tilsette og samfunnet rundt, seier Monja og Sindre Mjelva. Dei er vertskap i fjerde
ARKIVFOTO: ANNE-MARI TOMASGARD

rer at det er et voksende marked
for kjøp og salg av ikke-børsno-
terte selskap her i Norge.Det vik-
tigste budskapet Samdal har til
bedriftseiere som skal selge, er å
finne riktig rådgiver som kan
hjelpe selger i salgsprosessen.

– Mange tenker gjerne at kon-
kurrenter kan være potensielle

kjøpere, og at de er villige til å
betale mest. Men slik er det ikke
nødvendigvis. Den ideelle kjø-
per, og som kan være villig til å
betale mest for bedriften, er den
parten som får en stor synergief-
fekt av å kjøpe, påpeker Samdal.

KRISTIN VIDHAMMER
kristin.vidhammer@smp.no

dringar. Når ein er klar på kva
ein vil vidare med bedrifta, ska-
par det tryggleik, seier dei. 

Dialog. – Ein må også vere klar
over at tilsette reagerer forskjel-
lig og at ein må bruke dialog ak-
tivt.  

Dei meiner at den generasjo-
nen som eventuelt vil overlate
ansvaret for bedrifta til neste ge-
nerasjon, bør gjere det klart
overfor barna at det er ei frivillig

oppgåve å ta på seg vidareføring
av bedrifta. 

– Det er ikkje sjølvsagt at be-
drifta og drifta av den skal gå i
arv. Vi fann ut, mellom oss brør,
at det ville vere best med ein ar-
ving som bestemmer. 

Monja og Sindre Mjelva anbe-
faler å betale ut andre arvingar
og gjere opp det økonomiske før
ein startar å arbeide i bedrifta. 

No slår aksjonistar på
Sunnmøre og Nordfjord
seg saman for å bevare
sentrale funksjonar ved
Volda sjukehus. Dei lovar å
legge fram sterke saker på
møte i Volda i morgon.

SJUKEHUSAKSJON. – Folke-
aksjonen for Volda sjukehus,
primærlegar og Sjukehusak-
sjonen i Nordfjord står no
saman med befolkninga i
Nordfjord – og dei vil til
Volda, seier Per Johan Ramsli
i Folkeaksjonen for Volda sju-
kehus. 

Befolkninga i Nordfjord ut-
gjer no 30 prosent av pasient-
behandlinga ved Volda
sjukehus, og er ifølgje Ramsli
aukande. 

– Sjukehustilbodet i Volda
er eit naturleg sjukehusval
for nordfjordingane, det er
mykje kortare køyretid dit
enn til Førde. Primærlegane
sender dei også til Volda,
seier Ramsli.

Fritt sjukehusval. Aksjonis-

tane meiner at føretaksmo-
dellen ikkje er løysinga.

– Vi ønskjer ikkje å godta at
styringskåte helsebyråkratar
byggjer ned og hindrar eit
fornuftig samarbeid over
føretaksgrensene. Befolk-
ninga og primærlegar aksep-
terer ikkje at helseføretaka
hindrar pasientane retten til
fritt sjukehusval, og kanskje
dette er byrjinga på slutten
for føretaksmodellen, under-
strekar han.

Innlegg på møte. På Høgsku-
len i Volda i morgon vil det bli
innlegg frå advokat Jørund
Knardal om retten til fritt val

av sjukehus. Det vil også bli
innlegg frå Trond Inselset,
som representant for pri-
mærlegane i Nordfjord. Også
kirurg Jon B. Hjorthaug ved
Volda sjukehus vil halde inn-
legg. Det same vil Folkeaksjo-
nen for Volda sjukehus og
Sjukehusaksjonen i Nord-
fjord.

– Det kjem til å bli sterke
saker når primærlegane legg
fram realitetane på møtet. Vi
lanserer mellom anna ein tre-
trinns rakett mot føretaks-
modellen.

Sentralisering. Ramsli vil på
dette tidspunktet ikkje ut-
djupe nærmare kva dette
punktet går ut på. 

– Det vil vi gjere på møtet.
Men vi går ikkje med på at
Volda sjukehus mister sen-
trale funksjonar til Ålesund
sjukehus. Vi klarte å stoppe
nedlegginga av akuttkirur-
gien og fødeavdelinga i 2009-
2010, og vi skal klare det
igjen. Allereie då varsla vi at
pasientane ville strøyme frå
Nordfjord til Volda.

KRISTIN VIDHAMMER
kristin.vidhammer@smp.no

Lovar kamp
om Volda

VOLDA SJUKEHUS. – Befolkninga og primærlegar aksepterer ikkje at helseføretaka hindrar pasien-
tane retten til fritt sjukehusval og eit samarbeid over føretaksgrensene, seier Per Johan Ramsli i Fol-
keaksjonen for Volda sjukehus. ARKIVFOTO: KNUT ARNE AARSET

AKSJON. Per Johan Ramsli. 
ARKIVFOTO: KNUT ARNE AARSET
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