
Velkommen til frokostmøte! 
 

NHO Hordaland, Styreleder Eierskiftealliansen i Sogn og 
Fjordane og Hordaland 

 i samarbeid med  

Vest Næringsråd 24.november 2015 
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Sogn og Fjordane og Hordaland 



 
 
 

 
Formål: Øke SMB’s eier’s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter 
 
Metode:  Møteplasser for eiere – verdiskapingsanalyser – informasjon til opinion og  
   medier 

 www.eierskiftealliansen.no  
 

 
Sogn og Fjordane og Hordaland 

http://www.eierskiftealliansen.no/


 

Tom Knudsen, NHO Hordaland, Styreleder  tom.knudsen@nho.no,  
Jan Atle Stang, NHO Sogn og Fjordane  jan.stang@nho.no 
Marit Warncke, BN       marit.warncke@bergen-chamber.no 
Halvor Flatland, IN Sogn og Fjordane   halvor.flatland@innovasjonnorge.no 
Ingvild Kjørrefjord, IN Hordaland    inkjo@innovasjonnorge.no 
Ragnvald I. Ree, Nordea      ragnvald.i.ree@nordea.no 
Kjell Ivar Bruvik, Sparbank1  SR   kjell.ivar.bruvik@sr-bank.no 
Ragnhild Janbu Fresvik, Sparebanken Vest ragnhild.fresvik@spv.no 
Paul Olaf Baraas, MEF      paul.olaf.baraas@mef.no 
Frode Nergaard Fjeldstad, NHO      fnf@nho.no 
 
Prosjektledelse: 
Kristian Skjølaas       kristian@eierskiftesenter.no 
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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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•Hvilke behov og utfordringer møter eierne ved generasjons – og eierskifter? 

 

•Hvilke utfordringer møter gründere  mht å løse oppgaver til økt kapitalbehov 

 

• Hvordan legge grunnlag for vekst ved salg eller kjøp av bedrift. 

 

•Hvordan legge et grunnlag for vekst ved samarbeid med andre investorer og eiere? 

 

•Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge exit? 

 

•Hvilken risikobetraktninger har ulike eiere og investorer? 

 

•Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved gründerskap og salg av bedrift? 

  

 

 

Temaer vi tar opp:  
 
Sogn og Fjordane og Hordaland 



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 
  

 
Peder O. Lie, Ståle Raa, Rolf Erik Disch og 
Leif Ramsnes forteller om sine erfaringer 
som gründer, eier og investor og rådgivere   
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http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4785
http://eierskiftealliansen.no/paul-christian-rieber-oyvind-heradstveit-stale-raa-og-stig-o-sevaldsen-forteller-om-grunderskap-og-eierskifter-bergen-18-november-kl-0830/stale-raa/
http://eierskiftealliansen.no/tone-foss-by-kjell-o-johannessen-leif-ramsnes-og-linda-hjelvik-amsrud-forteller-om-eierskap-grunderskap-generasjons-og-eierskifter-i-kristiansand-den-3-juni-2015/leif-ramsnes/
http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4748


 
Tidsdisponering – Program  

 
 
 Sogn og Fjordane og Hordaland 

 
08:30  Frokost 
08:55 Ta plass! 
09:00  Velkommen og åpning  Tom Knudsen, NHO Hordaland/Eierskiftealliansen  
     Per C. Aarsand, Vest Næringsråd 
09:10  Kristian Skjølaas, møteleder , introduksjon av temaene, Eierskiftealliansen  
  
09:25 Peder O. Lie eier,  daglig leder og styreleder I Liegruppen 
  
10:05  Rolf Erik Disch er skatteeeskepert og partner/advokat i Deloitte  
10:35  Pause 
10.45 Leif Ramsnes fra Sparebank 1 SR-Bank 
 
11:15  Ståle Raa, eier og  investor  
 
11.50  IN Hordaland - INs tiltak og verktøy - oppsummering og avslutning  
  
12:00   Mingletid 
 
  
 


