
30.- 31. MARS 2022 
PÅ LEVAJOK FJELLSTUE 

Et eierskifte eller generasjonsskifte handler om overdragelse av store verdier. Det handler 
også om kompliserte spørsmål knyttet til eksempelvis jus, skatt, verdisetting og finansiering. 
Et omfattende lovverk gjør at det er viktig med god oversikt, god planlegging og evt. faglig 
bistand. 

Et eierskifte eller et generasjonsskifte er også en periode hvor noen tar valg for mange år 
framover, og det er en periode hvor noen ser at arbeidsplassen, hjemmet og slektsgården man 
har drevet over mange år, skifter eier. For mange, både selger og kjøper, kan en slik periode 
og prosess være preget av refleksjon og følelser knyttet til det som har vært, og det som 
kommer. 

Til dette kurset har vi to foredragsholdere, Tor Erling Nilsen, NLR, og Jon Rannem,  

Det oppfordres sterkt til at begge generasjonene kommer på kurset, og det vil være mulighet for hvert 
gårdsbruk å få en individuell samtale med Jon Rannem.  

 

KURSAVGIFT: En person: kr 1200 
   To personer fra samme gård: kr 2000 
   Tre eller fire personer fra samme gård: kr 2500 
  

PÅMELDINGSFRIST: 23. MARS 

Gi meg tilbakemelding ved påmelding om du/dere ønsker en individuell samtale. Varighet ca. 30 min. 

FORELESER: Jon Rannem og Tor Erling Nilsen 

KURSADM: Anbjørg Henriksen Varsi, tlf. 902 14 902, e-post: anbjorg.varsi@tffk.no 

ARR: Tana videregående skole og Finnmark Bondelag 

 

Kursserien er samarbeid mellom Finnmark Bondelag og Tana vgs. Kurset er støttet av Troms og 
Finnmark Fylkeskommune sin midler til Rekruttering og kompetansetiltak i landbruket ( RT-midler).  

  

        

 

 

mailto:anbjorg.varsi@tffk.no


ONSDAG 30. MARS 

Kl. 12.00.  Lunsj 

Kl. 12.30.  Velkommen. Presentasjon. 

 Juridiske og mellommenneskelige spørsmål. 

 Odelsrett, særeie og felleseie og arvespørsmål. Jon 

Kl. 14.00. Pause. 

Kl. 14.15.   Oppstarting for den nye eieren, regnskap, overskudd og skatt,  

pensjonsgivende inntekt. Hvilket driftsopplegg skal jeg satse på og hvor kan jeg 
søke bistand? Hva bør kjøper særlig tenke på? Tor Erling 

Kl. 15:45    Skattespørsmål. Beskatning på selger, avskrivningsgrunnlag på kjøper.  

       Jon og Tor Erling                   

Kl. 17:00    Slutt på dagens program 

 

Etter dette kan deltakere som ønsker det få individuell samtale med Jon eller Tor Erling  
    

TORSDAG 31. MARS  

Kl. 09.30 Verditakst på landbrukseiendom og fastsettelse av kjøpesum, herunder kåravtaler. 
Jon 

Kl. 10.45     Finansiering av kjøpet og investeringer etterpå. Tilskudd og lønnsomhet i 
investeringer. Valg av selskapsform. Tor Erling 

Kl. 11.30 Lunsj. 

Kl. 12.30 Pensjonsrettigheter til selger herunder tidligpensjonsordning. Jon og Tor Erling 

Kl. 13.45 Gjennomgang av en eierskifte-oppgave. Jon 

Kl. 14.30 Slutt for i dag, og vel hjem 

 

 Vi tar forbehold om det er få påmeldte til å endre programmet. 

 

 

 


