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Eldrebølgen skyller 
over oss, og stadig 
flere mindre bedrifter 
er til salgs. Dyktige 
ledere og lederteam 
bør benytte muligheten 
til å ta eierskap i 
slike bedrifter. Økt 
privat eierskap skaper 
en bedre balanse i 
samfunnet, og er 
samfunnsøkonomisk 
gunstig.

Av Bård Andersson

bard.andersson@foramedier.no

Det mener Kristian Skjølaas, 
styreleder i Eierskiftealli-
ansen og næringspolitisk 

leder i NHO Oslo og Akershus. 
Han forteller at så mange som 
120.000 norske bedrifter vil 
være til salgs i løpet av den neste 
tiårsperioden. Mye av grunnen 
til at så mange mindre bedrifter 
må foreta et eierskifte har med 
demografien i Europa og baby-
boomen etter krigen, som nå har 
blitt eldrebølgen, å gjøre. Fami-
liebedrifts- og majoritetseierne 
eldes, sier han.

Han ønsker seg et større enga-
sjement, og et ønske fra profesjo-
nelle ledere og lederteam om å ta 
på seg et aktivt eierskap i slike 
bedrifter.

– Det er viktig at dyktige 
ledere og lederteam vurderer å 
bli eiere i norsk næringsliv. De 
bør absolutt benytte seg mer 
av mulighetene som ligger i å 
kjøpe, eie og utvikle disse bedrif-
tene, understreker han.

Dyrt
Etter andre ver denskrig slo 
babyboomen ut i full blomst, og 
var en viktig årsak til at det ble 
etablert mange 
nye småbedrif-
ter. Nå er situa-
sjonen snudd 
på hodet, og 
levedyktige-
bedrifter står 
i fare for ned-
leggelse eller 
vannskjøtsel.

Dersom 
disse bedrif-
tene legges 
ned, eller får inkompetente 
eiere, vil eiernes verdier forvitres 
og nasjonalstaten tape sin del av 
verdiskapingen mener Skjølaas.

Investorer eller ledere?
Ifølge Skjølaas er det mange 
varianter av eierskap og ledelse 
for disse bedriftene som kan 

fungere. Det er mange veier til 
Rom, forteller han:

– Det viktigste er at disse 
bedriftene får profesjonelt eier-
skap og dyktige ledere. De kan 

finnes innen 
familien, 
blant ansatte, 
eksterne inves-
torer eller kom-
binasjoner av 
disse. Da er 
det opp til det 
nye eierskapet 
å velge rett 
strategi for sel-
skapet. Om det 
skjer ved at en 

ledergruppe overtar eierskapet 
alene, eller ved at de for eksem-
pel får venturekapitalister med 
på laget, kan være viktige strate-
giske valg for å utvikle selskapet, 
sier han.

Skjølaas legger til at investo-
renes vinkling på oppbygging og 
utvikling av selskapene kan være 

positivt.
– Kombinasjonen av investo-

rer og tidligere lederteam som 
nye eiere, kan være gunstig, 
siden bedriften får både videre-
ført viktig bedriftskompetanse 
og krevende ekstern kapital i ryg-
gen. Investorene er ofte et nyt-
tig korrektiv til de mer interne 
eierne. De fokuserer ofte og 
tydelig på behovet for vekst og 
avkastningen, sier han.

Europeiske tiltak
Forskning fra EU, gjennomført i 
2002, viste at en tredjedel av alle 
små og mellomstore bedrifter 
ville ha behov for nye eiere i løpet 
av ti år. EU-kommisjonen har 
derfor foreslått en rekke handlin-
ger for å få bukt med problemet:
■  Opprettelse av et virtuelt 
europeisk business transfer-
senter, samt nasjonale sentra 
som kan koordinere samling av 
informasjon, erfaringsutveks-
ling, og initiere samarbeid på 

tvers av grensene om problema-
tikken.
■  Opprettelse av en europeisk 
markedsplass for kjøp og salg, 
slik at man kan knytte seg til de 
nasjonale databasene.
■  Organisering av jevnlige 
seminarer i Europa innen 
området.

■  Utvikling av alternative  
eller skreddersydde trenings-  
og ledelsesverktøy.
■  Offentlig initierte støtte-
programmer og forskning
■  Likebehandling mellom 
eierskiftebedrifter og oppstarts-
bedrifter.

Bill mrk.: 

Bedrifter søker ledere

«Det er viktig at 
dyktige ledere og 
lederteam tar et 
større eieransvar i 
norsk næringsliv»

Kristian Skjølaas

Kristian Skjølaas i Eierskiftealliansen og NHO etterlyser at flere ledere tar et større eieransvar i bedrifter som er til salgs.

 ■ En tredjedel av alle små og mellomstore bedrifter vil måtte  
gjennomføre et eierskifte årlig, ifølge EU-forskning 
 ■ Rundt 50.000 eierskifter vil bli gjennomført de neste 10 årene
 ■ En av tre norske bedrifter skiftet eierskap mellom 2000 og 2007
 ■ Vekst gjennom eierskifter er like viktig for langsiktig økonomisk 

vekst som nyetableringer og entreprenørskap
 ■ Det finnes ulike måter å definere eierskifter på. Rådgivnings- og 

analysebedriften Menon, for eksempel, definerer eierskifte som 
34 prosent eierandel eller mer. I Eierskiftealliansen brukes antall 
majoritetseiere (50,1 prosent) i bedrifter som omsetter for mellom 
1 og 100 millioner kroner som er 55 år eller eldre

Kilde: Transfer of businesses – continuity through a new beginning, 
European Commission, Menon, Eierskiftealliiansen, GESS

En mulighet for ledere
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