
Eldrebølge gir flere generasjonsskifter 

 
GIR RÅD: Eierskiftealliansens prosjektleder Kristian Skjølaas og Nordea-jurist Linda Hjelvik Amsrud gir 

råd om eierskifter. 
Eldrebølgen gir flere generasjons- og eierskifter i Aust-Agder de neste ti årene, sier 
prosjektleder Kristian Skjølaas i Eierskiftealliansen.  
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HAR DU FÅTT MED DEG DISSE? 

 

Fire generasjoner kake på Torvet 
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Hva skal skje med bedriftens eierskap når eierne eller familien ikke 
vil mer? 

Spiller det noen rolle hvem som er eier i en bedrift? 

Spiller det noen rolle hvor beslutninger tas? 

Hva vil skje i kommuner og regioner? 

 LES OGSÅ: Fire generasjoner kake på Torvet 

Dette er spørsmål Eierskiftealliansen stiller, en allianse som nå er 
etablert i Agderfylkene med næringsforeningene i Arendal og 
Kristiansand, Nordea, bedriftsforbundet, SR-Bank og Innovasjon 
Norge i ryggen. 

Større risiko 

– Når eierskapet er konsentrert på én eller få hender, er risikoen 
ved et eierskifte større enn ved mer spredt eierskap. Dette 
forsterkes ytterligere ved at majoritetseier i små og mellomstore 
bedrifter ofte også er daglig leder, sier Skjølaas. 

Utviklingen av bedriften er da helt og holdent avhengig av én 
person. 75 prosent av majoritetseierne i Norge fungerer som både 
eier og daglig leder. 

Eierskifter i hjørnesteinsbedrifter har stor betydning for den lokale 
sysselsetting. Eierskiftealliansen i Aust- og Vets Agder har 
utarbeidet lokale analyser som viser SMB-eieres betydning i sin 
kommune og region. 

– I vår eierskifteanalyse teller vi opp antall majoritetseiere pr. fylke, 
region og kommune - og ser hvor mange disse bedriftseierne 
sysselsetter. Vi beregner også hvor stor andel av den private 
sysselsetting som stammer fra bedrifter med en SMB-majoritetseier. 

På dette faktagrunnlaget arrangerer vi informasjonsmøter for eiere 
av små og mellomstore bedrifter som skal gjennomføre 
generasjonsskifte, selge eller kjøpe bedrift. 
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På møtene forteller bedriftseiere og eksperter som har gjennomført 
generasjons- eller eierskifte om sine erfaringer. 

Problemstillinger 

Noen av problemstillingene som Eierskiftealliansen tar opp er: 

• Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse av 
familieeierskapet ved generasjonsskifte? 

• Hva er seniors og juniors utfordringer? 

• Hvordan planlegge og gjennomfører salg eller generasjonsskifte? 

• Er familiefreden viktigere enn business? 

• Hva er bedriften verdt, hvordan øke verdien og planlegge for en 
vellykket exit? 

• Hvem skal kjøpe bedriften? 

• Hvordan velge rådgivere? 

• Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved kjøp – og salg 
av bedrifter og ved generasjons- og eierskifter? 

I Agderfylkene står 4270 bedrifter med majoritetseiere for 13,5 
milliarder kroner i verdiskaping, noe som utgjør 39 prosent av 
verdiskapingen i de to fylkene. 

Arendalsregionen (Østre Agder) har 1297 bedrifter med 
majoritetseiere som står for 400 millioner og 50 prosent av 
verdiskapingen i sin region. 

Setesdalsregionen har 131 majoritetseiere som står for 66 millioner 
og 66 prosent av verdiskapingen. Kristiansandsregionen har 1988 
majoritetseiere som står for 658 millioner og 31 prosent av 
verdiskapingen i sin region. 

Les også 



 

Hva skal skje med bedriftens eierskap når eierne eller familien ikke 
vil mer? 

Spiller det noen rolle hvem som er eier i en bedrift? 

Spiller det noen rolle hvor beslutninger tas? 

Hva vil skje i kommuner og regioner? 

Dette er spørsmål Eierskiftealliansen stiller, en allianse som nå er 
etablert i Agderfylkene med næringsforeningene i Arendal og 
Kristiansand, Nordea, bedriftsforbundet, SR-Bank og Innovasjon 
Norge i ryggen. 

Større risiko 

– Når eierskapet er konsentrert på én eller få hender, er risikoen 
ved et eierskifte større enn ved mer spredt eierskap. Dette 
forsterkes ytterligere ved at majoritetseier i små og mellomstore 
bedrifter ofte også er daglig leder, sier Skjølaas. 

Utviklingen av bedriften er da helt og holdent avhengig av én 
person. 75 prosent av majoritetseierne i Norge fungerer som både 
eier og daglig leder. 

Eierskifter i hjørnesteinsbedrifter har stor betydning for den lokale 
sysselsetting. Eierskiftealliansen i Aust- og Vets Agder har 
utarbeidet lokale analyser som viser SMB-eieres betydning i sin 
kommune og region. 

– I vår eierskifteanalyse teller vi opp antall majoritetseiere pr. fylke, 
region og kommune - og ser hvor mange disse bedriftseierne 
sysselsetter. Vi beregner også hvor stor andel av den private 
sysselsetting som stammer fra bedrifter med en SMB-majoritetseier. 

På dette faktagrunnlaget arrangerer vi informasjonsmøter for eiere 
av små og mellomstore bedrifter som skal gjennomføre 
generasjonsskifte, selge eller kjøpe bedrift. 



På møtene forteller bedriftseiere og eksperter som har gjennomført 
generasjons- eller eierskifte om sine erfaringer. 

Problemstillinger 

Noen av problemstillingene som Eierskiftealliansen tar opp er: 

• Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse av 
familieeierskapet ved generasjonsskifte? 

• Hva er seniors og juniors utfordringer? 

• Hvordan planlegge og gjennomfører salg eller generasjonsskifte? 

• Er familiefreden viktigere enn business? 

• Hva er bedriften verdt, hvordan øke verdien og planlegge for en 
vellykket exit? 

• Hvem skal kjøpe bedriften? 

• Hvordan velge rådgivere? 

• Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved kjøp – og salg 
av bedrifter og ved generasjons- og eierskifter? 

I Agderfylkene står 4270 bedrifter med majoritetseiere for 13,5 
milliarder kroner i verdiskaping, noe som utgjør 39 prosent av 
verdiskapingen i de to fylkene. 

Arendalsregionen (Østre Agder) har 1297 bedrifter med 
majoritetseiere som står for 400 millioner og 50 prosent av 
verdiskapingen i sin region. 

Setesdalsregionen har 131 majoritetseiere som står for 66 millioner 
og 66 prosent av verdiskapingen. Kristiansandsregionen har 1988 
majoritetseiere som står for 658 millioner og 31 prosent av 
verdiskapingen i sin region. 

 


