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– Eierskiftealliansen i Hordaland ønsker å dokumentere verdiskapningen til 
majoritetseiere og belyse eierskifteutfordringen 
Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland, styreleder 
Eierskiftealliansen i Hordaland 

- Hordaland har svært mange familieeide selskaper innen næringer som 
shipping, sjømat og handel, og disse utgjør ryggraden i vårt næringsliv. I 
dag er det svært kostnadskrevende å gjennomføre generasjonsskifte, og 
salg kan bli eneste løsning. Det må tilrettelegges bedre for eierskifter der 
man kan beholde lokalt eierskap og lokale arbeidsplasser. 
Marit Warncke, administrerende direktør Bergen Næringsråd 

- Vi ønsker å bidra til økt verdiskaping ved å få satt god planlegging av 
eierskifte på agendaen hos våre bedriftseiere. 
Ragnvald Iversen Ree, Leder Private Banking Vest Nordea 

- Eierskiftealliansen i Hordaland skal gjøre næringslivet i fylket mer 
konkurransedyktig gjennom å vise de muligheter og trusler som ligger i 
et eierskifte. Slik sammenfaller de med Innovasjon Norge Hordaland sitt 
oppdrag. 
Kristine Kopperud Timberlid, Seniorrådgiver Innovasjon Norge 

http://www.eierskiftealliansen.no/
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- Eierskiftealliansen Hordaland skal være en bidragsyter for å redusere 
risikoen for at levedyktige bedrifter nedlegges som følge av manglende 
kompetanse og bevissthet innenfor eierskifte. 
Paul Olaf Baraas, Regionsjef Maskinentreprenørenes Forening Region 
vest 

- Generasjons- og eierskifte vil på grunn av eldrebølgen bli en viktig 
utfordring for mange små og mellomstore bedrifter i årene som kommer. 
God planlegging blir avgjørende. 
Kjell Ivar Bruvik, Banksjef Sparbank1 SR-Bank 

- Sparebanken Vest er bank for mange av SMB-bedriftene  i Hordaland. 
Gjennom Eierskiftealliansen bidrar vi til økt kunnskap om et viktig tema 
som vil berøre de fleste. 
Henning Nordgulen, Direktør Divisjon Bedriftsmarked SpV 

http://www.eierskiftealliansen.no/


Det blir mange generasjons- og eierskifter i Hordalnd  de neste årene.   

 
Temaene  vi berører:  
  
•Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB 
bedrifter.  
•Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse av virksomheten? Ved 
salg/kjøp eller ved generasjonsskifte?   
•Hva er seniors og juniors utfordringer?  
•Hvorfor er generasjonsskifte så vanskelig? 
•Hva er bedriften verdt, hvordan dagens eier kan planlegge for en 
vellykket exit? 
•Hvilke skatte-  og avgiftsforhold  er særlig viktige ved generasjonsskifter 
og salg av bedrift? 
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Eierens egen situasjon og  budskap er 
bærebjelken i frokostmøtene 

-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 

  

 
Peter Kolderup Greve og Ole Vidar 
Skaathun forteller om generasjons- og 
eierskifter kjøp og salg av bedrifter  
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Tom Knudsen, NHO Hordaland     tom.knudsen@nho.no, Styreleder    
Marit Warncke, BN      marit.warncke@bergen-chamber.no 
Kristine Kopperud Timberlid, IN    kristine.timberlid@innovasjonnorge.no 
Ragnvald I. Ree, Nordea     ragnvald.i.ree@nordea.no 
Kjell Ivar Bruvik, Sparbank1  SR  kjell.ivar.bruvik@sr-bank.no 
Henning Nordgulen, Sparebanken Vest henning.nordgulen@spv.no 
Paul Olaf Baraas, MEF     paul.olaf.baraas@mef.no 
Frode Nergaard Fjeldstad, NHO     fnf@nho.no 
 
Prosjektledelse: 
Kristian Skjølaas      kristian@gess.no 
Geir Samdal       geir@gess.no 
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