
Tid for generasjonsskifte? 
Start med et helgekurs! 

7. og 8. november 2015 på Scandic Park Hotel Drammen. 
Påmelding til ostafjells@nlr.no innen 9. oktober 2015

Start med et kurs  

Det er mange temaer som skal  
behandles i en eierskifteprosess i 
en familie. En god innføring i dette 
kan være å starte med et kurs.  

Tilbakemeldingene på 
tidligere kurs viser at deltakerne 
opplever det som nyttig med en 
samlet framstilling av de problem-
stillinger som er aktuelle ved et 
eierskifte i familien.  

La hele familien være med 

De aller fleste har et 
ønske om åpenhet i 
familien i forbindelse med 
et generasjonsskifte. Å bli 
inkludert og få 
informasjon som gjør at 
alle forstår hva som skjer, 
kan bidra til å rydde vekk 
mange misforståelser. Et 
kurs om eierskifte gir 
denne muligheten. 
Deltakere som har tatt 
med seg flere i familien 
opplever at de får et 
større utbytte av kurset. 

Gi rom for mennesket  

Mange forbinder et eierskifte 
med vanskelige skatteregler og 
skjemaer som man ikke vet 
hvordan skal fylles ut. Men for de 
fleste er de mellommenneskelige 
temaene de mest avgjørende å få 
behandlet på en god måte. I et 
eierskiftekurs er det derfor viktig 
at ikke fokus på de formelle sidene 
fortrenger de uformelle sidene. 

Vi løser dette på ulike måter i 
kurset. Foruten forelesning og 

rollespill fra foreleserne, gis det 
også rom for gruppesamtaler hvor 
gruppen primært består av 
deltakere fra samme familie. 

Ved et par temaer deler vi 
yngre og eldre generasjon for å gi 
de et par timers individuelle 
forelesninger. 

Temaet trenger tid 

Å gjennomføre et genera-
sjonsskifte er en prosess. Noen 
temaer trenger tid til modning for 

at en skal kunne ta gode 
avgjørelser. Eksempler på 
dette er framtidige bo-
forhold og rett tidspunkt 
for overdragelsen. Også i 
forhold til planlegging av 
pensjon, skattefritt salg av 
maskiner og avsluttende 
hogst i skogen, er det 
viktig å starte plan-
leggingen i god tid. 

Mange har god nytte av å 
dra på eierskiftekurs 5 -7 
år før man har tenkt å 
gjennomføre eierskiftet.  

Hvorfor skal vi dra på kurs i år? 

- Arveavgiften er fjernet, men erstattet av 
nye skatteregler for eierskifter i familien. 
Dette gir nye og større utfordringer. Få råd 
om hvordan dere kan tilpasse dere. 

- Ikke bare skattereglene endrer seg, men 
også verdsetting av gårdsbruk. Det blir 
større utfordringer knyttet til hvordan 
verdifordeling internt i familien skal løses.



– Veldig lærerikt  

– Dette kurset har helt snudd en situasjon 
med store utfordringer til noe vi nå kan 
diskutere. Tusen takk!! 

– Tydelige og klare foredragsholdere. 
Veldig bra!

Dette er eierskiftekursets 
forelesere: 

Ole Christen Hallesby 

Ole Christen Hallesby driver et 
enkeltpersonforetak som 
veivalgsrådgiver for bønder. 
Gjennom denne virksomheten 
bidrar han overfor enkelt-      
bønder i strategiske prosesser   
som eierskifter, investeringer, 
næringsutvikling og veivalg. 
Rådgivningen utføres i 
krysningsområdet mellom 
økonomi og psykologi. 

Gårdsråd 

Gjennom Gårdsråd as bistår 
Ole Christen Hallesby og Mariann 
Andersen eiere av gårdsbruk og 
mindre bedrifter med å utvikle 
ledelsesfunksjonen i disse. Det 
består i å avdekke bedriftens eller 
gårdens ledelseskompetanse. 
Mariann arbeider spesielt med 
kommunikasjon og konfliktløsning 
på gårdsbruk og i samdrifter.

Eierskiftekurs i Drammen 
7. og 8. november 2015

Best med helgekurs 

Vår erfaring er at når partene er 
sammen over to dager, får de best utbytte 
av kurset. Det er intenst, men gir også en 
sammenhengende og god prosess. 
Samtidig får du sjansen til å være sammen 
med andre kollegaer som er i samme 
situasjon og livsfase. 

I tillegg til to kursdager får dere fyldig 
skriftlig dokumentasjon av kursinnholdet.

Påmelding og annen info: 

Deltakeravgift: kr 3.000 for inntil 2 personer. Deltar familien 
med flere personer, blir det 750 kr pr person i tillegg. 

Servering og overnatting: 
- Helpensjon dobbeltrom: 1.275kr pr person 
- Helpensjon enkeltrom: 1.495 kr pr person 
- Dagpakke uten overnatting: 495 kr pr person 

Påmelding: epost til ostafjells@nlr.no eller aslak.botten@nlr.no  

Spørsmål kan rettes til telefon 952 86 000 eller 906 52 629.

mailto:aslak.botten@nlr.no
mailto:aslak.botten@nlr.no

