
En nyttig guide for deg som vil
forberede et generasjonsskifte i din

bedrift!
 

GENERASJONSSKIFTE
HVORDAN PLANLEGGE ET



Det viktigste du kan gjøre
for å sikre et vellykket
generasjonsskifte er å sette
av tid til å stille de rette
spørsmålene. Du bør foreta
gode og gjennomtenkte
vurderinger før beslutning
om generasjonsskifte
fattes!
 
 

Denne eGuiden er en innføring i hva du som bedriftseier
bør tenke på i forkant av et generasjonsskifte.

 Advokat Grundekjøn har bistått ved en lang rekke
generasjonsskifter, og vi håper denne eguiden vil gjøre
deg oppmerksom på noen av problemstillingene som

erfaringsmessig vil dukke opp i prosessen.

HUSK!
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STRUKTUR

I forkant av en arv- eller gaveoverføring til neste generasjon kan det
være aktuelt å omdanne personlig næringsvirksomhet til aksjeselskap
for å nyte godt av gunstige verdsettelsesregler. 

 
Det kan også være aktuelt å etablere en ny eierstruktur ved å fisjonere
ut deler av virksomhet eller etablere en holdingstruktur. 

 
Du kan spare mye penger ved å velge riktig løsning, men det er svært
mange variabler som avgjør hva som er best for akkurat din bedrift.
Derfor lønner det seg ofte å innhente en ekstern vurdering.  

Viktige spørsmål!
 

HVEM ER BEST
EGNET TIL Å

OVERTA
VIRKSOMHETEN?

HVORDAN SIKRE
SIN EGEN FREMTIDIGE

INNTEKT?

SKAL MAN
 LIKEDELE ELLER

SKJEVDELE? 
ER ALLE BARNA
EGNET TIL Å FÅ

TILGANG PÅ MIDLER
NÅ?

HVA SIER
ARVELOVEN?



Overføring av familiebedrifter og
store eierandeler i selskaper bør
planlegges grundig.
 
Mange velger å gjennomføre
generasjonsskiftet over tid.
 
Da kan senior eksempelvis sikre
seg fortsatt kontroll i selskapet
ved å etablere stemme- og/eller
utbyttesterke/-svake aksjer. 

PLANLEGG!
 

Hva bør vurderes?

Hvilken tidsplan skal det arbeides etter?

Hvem skal fatte beslutninger?

Hvem skal delta i vurderingen av alternative løsninger?

Hvilke konsekvenser får overføringen skatte- og avgiftsmessig,

 og er det tlpasninger som bør vurderes i forkant av

gjennomføringen?

Er det behov for å innhente ekstern ekspertise for å belyse ulike

utfordringer, herunder alternativer og konsekvenser?



KARTLEGG
DAGENS

SITUASJON!

 

G O D

P L A N L E G G I N G

E R  V I K T I G !

Noe av utfordringen ved en godt planlagt overføring av
virksomheten er å avdekke hvilke forhold det er nødvendig å ta
stilling til. Erfaringsmessig er det lurt å kartlegge den aktuelle
situasjon ved å gjøre en vurdering av muligheter og risiki knyttet til
de tre interessegruppene i et generasjonsskifte:

Virksomheten
Familien
Eieren (senior)

1.
2.
3.

Virksomheten
Det er den nåværende og fremtidige
økonomiske situasjonen i virksomheten
og hos senior som avgjør om et
generasjonsskifte blir vellykket.

Det er derfor viktig å analysere den virksomheten som skal
overdras, herunder kartlegge de forutsetningene som er vesentlig
for fremtidig inntjening. Sentralt her er hvilke konsekvenser det vil
kunne ha at senior ikke lenger er aktiv i virksomheten. 
 
Det kan være avtaler eller tillatelser som er knyttet opp mot
vedkommende personlig, eller viktige relasjoner som ikke er
overførbare.



Videre er det viktig å analysere regnskapet og dets

nøkkeltall for en vurdering av hvorvidt fremtidige

forventninger er realistiske, og ikke minst kan det også

være aktuelt å ta nærmere stilling til om virksomheten

er drevet i en hensiktsmessig selskapsform rent skatte-

og avgiftsmessig.

Familien
Det er viktig å avklare hvorvidt
neste generasjon er innstilt på å
yte den innsats som kreves og
om de er reelt interessert i å
overta virksomheten.

Det er en forutsetning at neste generasjon har tilstrekkelig
kompetanse og personlige egenskaper til å overta, med mindre
eiendelene som overføres kun er en ren kapitalplassering.
Andre sentrale spørsmål er hvilke skatte- og avgiftsmessige
konsekvenser overføringen gir for mottakerne.

Nåværende eier/eiere
Eierens ønsker og behov må vurderes så
vel i relasjon til virksomheten som i
relasjon til familie, samt egne ønsker om
pensjonering, fritid med mere. 
 



Problemstillinger som det er naturlig å ta stilling til her

er typisk; Hvordan sikre seniors pensjon ved behov? Må

det skje en likedeling? Vurderes det å kun gjennomføre

et "kapitalmessig generasjonsskifte uten endringer i

ledelse eller ansettelser?

Alternativer og konsekvenser
Mange virksomhetseiere vil oppleve at
selve generasjonsskifteplanleggingen
gir inspirasjon til endringer i
virksomheten og anledning til
beslutninger, som på kort eller lang sikt
kan muliggjøre eller forenkle et
generasjonsskifte.

Det vil være naturlig å sette opp et tidsskjema som påpeker
fordeler og ulemper med å gjennomføre de enkelte tiltak nå
eller å vente. Konklusjonen kan også være at virksomheten
skal selges, og at hele eller deler av salgsvederlaget skal
overføres neste generasjon.
 
Dersom konklusjonen er salg, er det viktig å bruke den tid som
er nødvendig for å klargjøre selskapet for dette.



Dokumentere og beslutte generasjonsski�te
Erfaringsmessig kan denne delen strekke seg over en lengre
periode, idet det er tale om beslutninger som kan få store
konsekvenser for eieren selv, de som overtar, ansatte, kreditorer,
og selskapets forretningsforbindelser. 
 
Det kan være aktuelt å inngå bindende avtaler med de
involverte samt å sette opp ektepakt, testament, gavebrev eller
lignende.

Gjennomføre generasjonsski�te
Et generasjonsskifte kan gjennomføres i flere etapper. Det er også
mulig å påbegynne et generasjonsskifte nå uten å gi fra seg
kontroll over selskapet. Dette kan eksempelvis gjøres ved å
etablere flere aksjeklasser med ulik stemme- og utbytterett.

Det kan om ønskelig også etableres aksjonæravtaler som regulerer
forhold som forkjøpsrett, begrensninger i aksjenes omsettelighet
osv.



En gjennomføring av
generasjonsskifte skjer
imidlertid ikke alltid i
umiddelbar forlengelse av
planleggingen. Det kan skyldes
at planleggingen er skjedd i god
tid, og at gjennomføringen etter
planen kanskje først skal skje
mange år senere.

Det kan også skyldes at
virksomheten ennå ikke er
moden for et
generasjonsskifte, kanskje
fordi de økonomiske forhold
eller virksomhetens
struktur og juridiske
eierform ikke tillater det.

Andre generasjonsskifter kan
være glidende eller oppdelt i
faser. Det er derfor alltid meget
viktig å foreta en grundig
gjennomgang av om de
forutsetninger som har vært
lagt til grunn fortsatt er gyldige,
og å sikre seg at det ikke er
skjedd endringer i lover og
regler.



Om eGuiden:
Denne eguiden er fremstilt av advokat Ole Tellef Grundekjøn i
samarbeid med SMB Norge. Den er ment som en innføring og en
oversikt over aktuelle problemstillinger. Den kan imidlertid ikke
erstatte individuell rådgiving. 
Ønsker du ytterligere bistand kan du kontakte advokat Grundekjøn
på epost: otg@otraco.no eller på telefon 971 46 012
 
Medlemmer i SMB Norge får 25% rabatt hos Grundekjøn & Co

 Om advokaten:
Ole Tellef Grundekjøn er advokat
MNA og siviløkonom NHH og har sitt
daglige virke på Handelshøyskolen
BI, Institutt for rettsvitenskap.
 
Han er også tilknyttet Advokatfirma
Grundekjøn & Co, hvor hans
hovedfokus er arv, salg og
generasjonsskifte av familiebedrifter.

Om SMB Norge:
SMB Norge er en interesseorganisasjon for små og
mellomstore bedrifter. Med over 5000 medlemsbedrifter i
ryggen jobber SMB Norge hver eneste dag for at det skal
bli lettere og morsommere å drive bedrift i Norge. 

 
SMB Norge er den eneste organisasjonen som kun ivaretar
de små og mellomstore bedriftenes interesser.
Vil du vite mer om SMB Norge? 
Gå inn på nettsiden www.dinbedrift.no 

http://www.dinbedrift.no/

