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Ingrid Sommerli Maiken Johnsen

Inkubator Salten Innovasjon Norge

Starte- og drivedagen 2019

Hjelp – jeg har en ide, hva nå?



• Etablert i 2015 for å bidra til flere 
gründere og vellykkede 
nyetableringer i Bodø og Salten

• Én vei inn – vi viser deg vei til riktig 
hjelper for ditt prosjekt

• Kunnskap om muligheter for 
rådgivning og finansiering

Gründerhjelpere i Bodø Gründerhjelperne i Salten

• Arrangører av Gnist Gründeruke

• Per nå kun i Bodø – ambisjoner om at det skal bli 
et tilbud for hele Salten



• Gründerhjelperne i Salten står bak Gnist 
gründeruke som ble gjennomført første 
gang i 2016

• Nå en del av Arctic Innovation Week

• 200 deltakere i 2017
• 350 deltakere i 2018

• Programmet finnes på www.gnistbodo.no

http://www.gnistbodo.no/


























Maiken Johnsen
Maiken.johnsen@innovasjonnorge.no
907 81 702
Følg oss på Facebook: Innovasjon Norge Nordland
www.innovasjonnorge.no

Takk for oss! Ikke nøl med å ta kontakt 
Håper vi ses flere ganger i løpet av uka! 

Ingrid Sommerli
is@kpb.no
950 42 170
Følg oss på Facebook: Inkubator Salten 
www.inkubatorsalten.no

mailto:Maiken.johnsen@innovasjonnorge.no
http://www.innovasjonnorge.no/
mailto:is@kpb.no
http://www.inkubatorsalten.no/


Gründertips #1: Skaff deg et godt domenenavn

Starte og drive bedrift-dagen

Bodø, 21. oktober 2019





Å skape seg en identitet 

på nettet



www.domenenavnetmitt.no

www.boknafesk.no



Om oss

Produkter

Nettbutikk

Blogg

Kontakt



post@boknafesk.no

ingrid@boknafesk.no

bestill@boknafesk.no

E-post



Skill mellom deg selv som 

privatperson og firmaet



Er det sånn at domenenavn

fortsatt gjelder?



Samme navn i flere kanaler

gir en tydelig identitet



Sosiale medier

facebook.com/boknafesk

twitter.com/boknafesk

no.linkedin.com/in/boknafesk

@boknafesk



Må jeg ha et domenenavn? 

Holder det ikke med Facebook?



Må det være norsk?

• Viser tilhørighet til Norge

• Norsk lov gjelder

• Folk har tillit til norske domenenavn



De første skrittene

Sjekk domenenavn, 

firmanavn og 

varemerke i ett 

søk: navnesok.no



Slik skaffer du deg et domenenavn

1. Velg domenenavn, ett eller flere

2. Finn en domeneforhandler

3. Bestill domenenavnet hos forhandleren

Registrer domenenavnet på 

deg selv som privatperson, 

overfør det til firmaet når 
dette er registrert



Hva koster et domenenavn?



Takk for meg

Unni Solås
unni.solas@norid.no

www.norid.no
telefon 951 43 625

mailto:info@norid.no
mailto:info@norid.no


Valg av organisasjonsform 
og navn på bedriften
Henriette Måsøy

Oktober 2019



De mest brukte organisasjonsformene

Enkeltpersonforetak: 423 443

Aksjeselskap: 334 004

Norskregistrert utenlands foretak: 24 499

Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA): 16 834

Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS): 12 355

Samvirkeforetak: 6 020 

September 2018



Skal du starte et enkeltpersonforetak?

Du må drive næringsvirksomhet

Bare en innehaver

Du er personlig ansvarlig for 
økonomien

Ingen krav om kapital ved oppstart

Du må ha med ditt etternavn i 
foretaksnavnet

Forretningsadresse i Norge

September 2018



Beskriv hva du skal gjøre i din 
næringsvirksomhet

September 2018



Navnet

September 2018

• Ås

• Nordland

• Hansen og Olsen

• Johnsen Flymed



Aksjeselskap

En eller flere aksjonærer

Aksjekapital på minst 30 000 kroner

Styret må bestå av minst en person

Eventuelt valg av revisor

Stiftelsesdokument

Vedtekter

Erklæring på aksjeinnskudd

eller flere aksjon



Foretaksnavn

• ABC AS

• FUNKY ASS PRODUCTIONS AS

• DIN BANK AS

• ETABLERERREGISTERET AS

• DEN GANG DA AS

ZWART ARBEID AS

September 2018







Bestemmelser i aksjeloven

September 2018

• Vedtekter

• Generalforsamling

• Styre

• Daglig leder



Innsending årsregnskap for AS
- tidslinje

Febr Mars MaiApril Juni Juli Aug Sept Okt Nov DesJan Jan Febr Mars April

Siste frist 

for gen. 

forsamling

1. august starter forsinkelsesgebyr

Brev til enheten, 

info om tvangsoppløsning

Kunngjøring 

www.brreg.no

Oversendes Tingretten 

for tvangsoppløsning

31/12 – regnskapsåret avsluttes

2018
2019

2020
Gebyrperiode – 26 uker 

kr. 59 800









Gebyr for registrering

September 2018



Avvikling

• Direkte sletting: 

- Enkeltpersonforetak

- Norskregistrert utenlandsk foretak

• Sletting i to trinn: 

- Aksjeselskap

- Ansvarlig selskap

- Samvirkeforetak
- SA



Hva skjer når foretaket er registrert?

September 2018

Du får et organisasjonsnummer 

Alle opplysningene er offentlige og 

kunngjøres på www.brreg.no

Innboks i Altinn opprettes

Useriøse aktører kan ta kontakt

http://www.brreg.no/


Gjør ideer til verdier

Tittellysbilde_hvit med bilde

Kenneth Bech, Seniorrådgiver, avdelingen for Kommunikasjon og Kunnskap

https://www.patentstyret.no/


Kun tittel

Remmene festes på en 
slik måte at hjelmen 
får perfekt passform. 

Du søker Patent

Patent

Hjelmens navn ønsker 
du ikke at noen andre 
skal etterligne

Du søker varemerke

Varemerke

For hjelmens 
spesielle utseende 
søker man 
designbeskyttelse

Design

Skiller seg fra  andre typer rettigheter ved at du får en 

dokumentasjon på eneretten din

Ett produkt – ulike beskyttelsesformer

https://www.patentstyret.no/


To spalter

Hvem er vi og hva gjør vi?

• Behandler søknader om patenter, 
varemerke- og designregistreringer

• Kompetansesenter for immaterielle 
rettigheter

https://www.patentstyret.no/kursoversikt/

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/kursoversikt/


Kun tittel

Remmene festes på en 
slik måte at hjelmen 
får perfekt passform. 

Du søker Patent

Patent

https://www.patentstyret.no/


To spalter

• Anvendelse: Kullsyre i drikker 

omfattende polyumettede fettsyrer 
(PUFA) for å hindre oksidasjon av 
fettsyrene.

Patentnummer: 327925

• Produkt: En vesentlig 

forbedring av de 
eksisterende truger

• Fremgangsmåte: ISO 3 stenderen 

til Moelven der fremgangsmåten for å 
sammenføye to stendere med skum 
imellom for å danne en kuldebro er 
patentert

Patentnummer: 333591

Patentnummer: 333133

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Kriterier for å få patent

ikke offentliggjort

– ikke avslør 
oppfinnelsen før du vet 
om den kan bli patentert

Ny

skille seg vesentlig fra 
kjent teknikk

– et «teknologisk 
sprang»

Nyskapende

reproduserbar

– andre skal kunne 
gjenta oppfinnelsen og 
den må virke

Nyttig

https://www.patentstyret.no/


Kun tittel

Kjennetegn som 
viser kommersiell 

opprinnelse

Hensikt:
Knytte følelsesmessige 
bånd mellom forbruker, 
varemerke og produkt

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Ulike typer varemerker

TELEFONEN FRA HAMAR

NORRØNA

13.02.19

https://www.patentstyret.no/
https://dbsearch2.patentstyret.no/Onlinedb_files_tm/Pictures/200496/1362289_200676186_0.JPG


Tittel og innhold

Kriterier for å få varemerke registrert

skal ikke beskrive varen 
eller tjenesten – og skal 
garantere for kvaliteten

Særpreg

skal ikke være til 
forveksling likt 
varemerke registrert for 
liknende vare eller 
tjeneste

Ikke forveksles

være villedende, stride 
mot moral, ha offentlige 
symboler, flagg e.l.

Skal ikke…

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Grader av særpreg

Swix

Sterkt registrerbart Suggestivt           Svakt             Beskrivende    

ureg.bart

Advisor

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Enerett hindrer andre å bruke varemerket

13.02.19

Kilde: VårtOslo, 07.10.18

Snö Nysnø

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

I hvilken form kan et varemerke registreres?

https://www.patentstyret.no/


Kun tittel

For hjelmens 
spesielle utseende 
søker man 
designbeskyttelse

Design

MÅ være industrielt eller håndverksmessig fremstilt

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Design selger!

13.02.19

2003: Omsetning på 40 millioner 2013: Omsetning på 300 millioner

Kilde: ”Når designerne styrer matvanene våre”, Aftenposten 20.04.13

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Kriterier for å få designrett

ikke offentliggjort

– kan prøve ut designet 
på markedet i inntil 12 
måneder

Nytt

skille seg tydelig fra 
kjent design og ha 
individuell karakter

Originalt

stride mot moral, 
inneholde statsflagg e.l.

Skal ikke…

https://www.patentstyret.no/


Kun tittel

Hva kan registreres?

Reg. nr. 083882

Reg. nr. 084486

Reg. nr. 084193

Reg.nr. 084341Reg. nr. 084238 

En industrielt eller håndverksmessig fremstilt  gjenstand

https://www.patentstyret.no/


Tittel, innhold og bilde

Designreg. 084613, design nr. 2 og 3

https://www.patentstyret.no/


Kun tittel

Hvordan søke?

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Ikke bruk tid på å finne opp hjulet på nytt, eller?

Kilde: https://www.kickstarter.com/projects/1205277475/loopwheels-for-a-smoother-more-comfortable-
bicycle

Kilde: Global Design Database

https://www.patentstyret.no/


Blank

https://www.patentstyret.no/


Blank

https://www.patentstyret.no/
https://search.patentstyret.no/ExternalLinks/SearchDataBases


Blank

https://www.patentstyret.no/
http://www.iprhjelp.no/


To spalter

Lær deg å danse som Michael Jackson!

13.02.19

https://www.patentstyret.no/


Blank

https://www.patentstyret.no/
http://www.patentstyret.no/


Tittel, innhold og bilde

Ta kontakt

• Ring på 22 38 73 00 (man.-fre. kl. 
08:00-15:45)

• Send e-post post@patentstyret.no
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https://youtu.be/JdrOdM5gFuY

Kenneth Bech, Seniorrådgiver, Kommunikasjon Og Kunnskap

22382783 | Kbe@patentstyret.no

https://www.patentstyret.no/
mailto:post@patentstyret.no
https://youtu.be/JdrOdM5gFuY


En god start
Næringsvirksomhet, regnskap, bokføring og skatt



Hva kjennetegner næringsvirksomhet?

• egen regning og risiko

• varighet og omfang

• egnet til å gi overskudd

• aktivitet

Alle kriteriene må være oppfylt.

Hobby eller næring? 

Veiviser: «Er jeg næringsdrivende»

77

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Jobb-og-utdanning/hobby-smajobber-og-ekstrainntekt/er-jeg-naringsdrivende/


Oppstart av 
virksomhet
• Er den økonomiske aktiviteten 

skattefri hobby eller skattepliktig 
virksomhet?

• Hvordan behandles 
oppstartsperioden?

• Du finner veileder på 
skatteetaten.no

• RF-1298

78



Hvorfor skal du føre regnskap?
Lovpålagt for alle næringsdrivende

Regnskapet er grunnlag for

• deg selv

• skatt

• merverdiavgift

• arbeidsgiveravgift

• eksterne interesser

 bank

 investorer

79



Regnskap

Regnskapet skal føres så ofte som mulig.

Krav:

• kontanttransaksjoner skal registreres daglig

• merverdiavgiftspliktige; krav til ajourhold annen 
hver måned (oppgaveinnsending)

• ajourhold minst hver fjerde måned

• ett år hvis det er færre enn 600 bilag

Må normalt bruke regnskapssystem

80



Oppbevaring og sikring

Hovedregel – regnskap og bilag skal oppbevares i 5 år.

Regnskapet skal oppbevares betryggende.

• Sikres mot endring, sletting eller tap.

• Oppbevares elektronisk eller på papir.

• Oppbevaringsplikt også etter opphør.

• Skal skje i en form som opprettholder muligheten til å lese materialet.

81



• Faktura utstedes snarest mulig og senest 
en måned etter levering av varen/tjenesten.

• Skal ha automatisk nummerering - ikke 
mulig å redigere.

• Kreditnota hvis det er feil på faktura.

• Formelle krav til faktura/salgsdokument.

• Kassasystem må ha produkterklæring fra 
leverandør

Faktura/kassasystem

82



Mister rett til fradrag i skatt og merverdiavgift 

ved betaling med kontanter 10 000 kroner 

eller mer. 

• Gjelder også utbetaling av lønn.

• Er betalingen splittet gjelder 
totalsummen.

BRUK BANK!

Betaling med 
kontanter

83



Skatt og forskuddsskatt
• Forskuddsskatt – beregnes ut fra forventer næringsinntekt/overskudd

• AS betaler forskuddsskatt to ganger årlig

• Innehaver av enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger årlig

• Skattemelding
• Enkeltpersonforetak: Felles skattemelding for innehaver/næring.

• Aksjeselskap: Egen skattemelding for selskapet.

Flere alternative leveringsløsninger, men begge selskapsformene har 
leveringsplikt og må leveres elektronisk.



Merverdiavgiftsregisteret
Forutsetning for registrering 

• det drives næringsvirksomhet
• omsetningen overstiger 50 000 kroner i løpet av 

en 12-måneders periode

Hovedregelen er at all omsetning av varer/tjenester 
er avgiftspliktig . Noen unntak…

85

Merverdiavgift
• Innbetaler innkrevd avgift etter fradrag 

for betalt avgift

• Rapporteres på egen skattemelding

• Mange unntak i fradragsretten



Kurs for nye næringsdrivende
Hvem passer kurset for?

• Alle som skal eller har startet opp 
næringsvirksomhet

• Enkeltpersonforetak/aksjeselskap

• 230 kurs – dekker hele landet

• Varighet; 4 - 4,5 timer

• Gratis – også kaffen…

• www.skatteetaten.no/kurs

http://www.skatteetaten.no/kurs


www.innovasjonnorge.no

Innovasjon Norges tilbud til gründere
Starte og drive dagen

Maiken Johnsen – kunderådgiver Gründer

M: 90781702

E: maiken.johnsen@innovasjonnorge.no

mailto:maiken.johnsen@innovasjonnorge.no


Innovasjon Norge skal være 

statens og fylkeskommunenes 

virkemiddel for å realisere 

verdiskapende næringsutvikling 

i hele landet.

Formål Hovedmål
Innovasjon Norge skal utløse 

bedrifts- og samfunns-

økonomisk lønnsom 

næringsutvikling, og utløse 

regionenes næringsmessige 

muligheter.

Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge



Nordlandskontoret



75 AV 100 mislykkes

       



Ikke noe marked

Gikk tom for penger

Feil team/partnere

42%

29%

23%

Feil fremgangsmåte?
Hvorfor mislykkes så mange oppstartsbedrifter?



Risikosport



http://businessmodelgeneration.com http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Forretningsmodell

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s


Business Model Canvas: 
How it works



1. Kompetanse 

• Etablererkurs

• Fra ide til marked-seminar

• FRAM-program

• Kurs og seminar

www.innovasjonnorge.no

2. Nettverk 3. Finansiering 

Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe?



Problem/løsning Løsning/forr.modellr
r.mod.

Skalering/vekst

Testing og videreutvikling



Problem/løsning Løsning/forr.modell Skalering/vekst

Testing og videreutvikling foregår 
spesielt i de 2 første fasene

1 2 3



Problem/løsning Løsning/forr.modell Skalering/vekst

1 2 3

FASE 1 
Markedsavklarings-

tilskudd 

FASE 2
Kommersialiserings-

tilskudd/Oppstartslån



101

Forutsetninger for å få tilskudd

• Bedriften må ikke være eldre enn 3 år i fase 1 eller eldre enn 5 år i 

fase 2. 

• Bedriftens verdiskaping må først og fremst skje i Norge.

• Ferdigstillelse av prosjektet må komme tydelig frem i søknaden.

• Det kan kun søkes om tilskudd til fremtidige kostnader. 

• Tilskuddet må være utløsende for at prosjektet gjennomføres.

• Søker må ikke ha betalingsanmerkninger.

• Vi godtar ikke søknader hvor vedlegg erstatter informasjon (tekst) 

i selve søknadsskjemaet.



Hva er det aller viktigste vi ser etter ?

102

For begge fasene legger vi vekt på at: 

• Idéen/løsningen representerer noe VESENTLIG NYTT i det 

markedet du skal inn i og har et markedspotensial.

• Bedriften har ambisjoner om å VOKSE.

• Kompetanse og gjennomføringsevne. Godt team.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.foodinfo.org.nz/motivating-the-imperfect-irrational-human-being/lightbulb-4/&ei=CJlBU6uvF4P9ywPJ44GYAw&usg=AFQjCNEd90tLGbUgowtdNJkde-OKXcLdvA&sig2=kIhV_fsk6pueNYwINTPI3w


Hvor i prosessen er du? Gründeren har en forretningsidé og 
definert eller utviklet en mulig løsning

Hva er målet med denne fasen?
Få testet ut realismen i forretningsidéen i 
markedet

Utviklingsoppgaver er primært knyttet til 
kundebehov/løsning

Hva er våre kriterier for å gi tilskudd?
• Tydelige vekstambisjoner.
• Kan sannsynliggjøre nyhetsverdien i 

idéen/løsningen.
• Kan beskrive segment, kundebehov og 

tilgjengelige ressurser for å dekke dette 
behovet.

Hvor mye kan vi støtte? Kr. 50 -100 000 (inntil 100%)

FASE 1 Markedsavklaring



Hvor i prosessen er du? Gründeren har fått bekreftet en positiv 
respons og betalingsvilje fra potensielle kunder

Hva er målet med denne fasen?
Få på plass rett forretningsmodell +
kommersialisering

Utviklingsoppgaver er knyttet til aktiviteter for 
raskt å kunne vokse

Hva er våre kriterier for å gi tilskudd?
• Tydelige vekstambisjoner.
• Kan dokumentere nyhetsverdi og 

markedspotensial.
• Kan beskrive aktiviteter for å få på plass og 

kommersialisere løsningen og 
forretningsmodellen. 

Hvor mye kan vi støtte (totalt for fase1+2)? Inntil kr. 700 000 (50 - 75%)
Oppstartslån kr 1 500 000

FASE 2 Kommersialisering



Trenger du hjelp til å finne frem?



Lykke til!

106

Maiken Johnsen
907 81 702
Maiken.johnsen@innovasjonnorge.no



Altinn starte og drive bedrift

Hva er viktig å huske på når du starter eller driver bedrift

Sturla Winther, seniorrådgiver Brønnøysundregistrene



Helhetlig, overordnet og etatsovergripende 

informasjon 

1. Litt for privatpersoner, mye for virksomheter

2. Helhetlig og overordnet

3. Raus med å peke videre

4. Brukernes behov har høyeste prioritet

5. Brukeren vet ikke alltid best

6. Veiledning, ikke rådgiving

7. Enkelt, men presist språk

8. Optimalisert for søk

9. Oppdatert og til å stole på

10. Etatene eier innholdet, vi eier formen

Altinn informasjonsportal 
eller: «Altinn Starte og drive bedrift»



Altinn inneholder også informasjon om å 

starte og drive bedrift 





• Gjør et anslag av hva etableringen vil 
kreve. Forsøk å anslå hvor mange timer du vil trenge på 

å lykkes. Og forbered dine nærmeste på dette.

• Ikke lag et for optimistisk budsjett. Vær 

sikker på å få med alle kostnader når du lager de første 
budsjettene for oppstartsfasen og minst det første 
driftsåret.

• Ikke overvurder markedet. Sørg for å få inn 

nok markedsinformasjon før du tar viktige beslutninger.

• Ha nok kapital i oppstartsfasen. Tiden det 

tar for å komme ordentlig i gang er ofte lengre enn du tror. 

Unngå fallgruvene



• Hva som skal meldes til det 
offentlige avhenger mye av 
organisasjonsform og bransje 

• Eks. Skattemelding, mva- melding, 
årsregnskap, aksjonærmelding og A-
melding.

• Oppgaveregisteret har oversikt over 
rapporteringsplikter som kan være 
relevant for din virksomhet

• https://www.brreg.no/rapporteri
ngsplikter/oppslag

Dine rapporteringsplikter

112

https://www.brreg.no/rapporteringsplikter/oppslag


• I utgangspunktet ikke, men i noen bransjer må du ha 
tillatelser, godkjenning og bevilling for å drive 
virksomhet.

• Eks. serveringsbevilling, godkjent renholdsvirksomhet, 
drosjeløyve og bygg og anlegg.

• Uavhengig av bransje må mange søke til kommunen i 
forbindelse med for eksempel bygging, bruksendring 
eller omgjøring av lokaler.

• https://altinn.no/starte-og-
drive/starte/for-oppstart/tillatelser/

Må jeg be om lov?

https://altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/tillatelser/




Dagpenger under etablering

• Er du arbeidsledig og mottar dagpenger, kan du søke om å 
beholde dagpengene under planlegging og etablering av 
virksomheten.

• Du må levere en egen søknad om dagpenger under 
etablering. Hvis søknaden godkjennes kan du få dagpenger 
under etablering i inntil 12 måneder.

• Etableringen må antas å føre til at du kan forsørge deg selv. 
Det må være en ny virksomhet og den skal være din 
«egen». Du må ha en næringsfaglig vurdering av 
etableringsplanene fra en instans som NAV har godkjent.

• https://altinn.no/starte-og-drive/stotteordninger/dagpenger-under-etablering-av-
egen-virksomhet/

https://altinn.no/starte-og-drive/stotteordninger/dagpenger-under-etablering-av-egen-virksomhet/


Frivillig sykepengeforsikring

• Som selvstendig næringsdrivende får du 80 % av 
sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag. For å oppnå 
bedre sykepengedekning må du tegne frivillig 
sykepengeforsikring gjennom NAV.

• 80 % sykepengedekning fra dag 1. Forsikringspremie 2,3% av 
forventet overskudd.

• 100% sykepengedekning fra dag 17. Forsikringspremie 2,0% av 
forventet overskudd.

• 100% sykepengedekning fra dag 1. Forsikringspremie 9,4% av 
forventet overskudd.

• https://altinn.no/starte-og-
drive/arbeidsforhold/sykdom/sykepenger-for-selvstendig-
naringsdrivende/

https://altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/sykdom/sykepenger-for-selvstendig-naringsdrivende/
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Hva er generalforsamling?

• Det er aksjeeierne som har møte og stemmerett ved 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen er øverste organ i 
aksjeselskapet.

• Den ordinære generalforsamlingen skal alltid godkjenne 
årsregnskapet, og bestemme om det skal utbetales utbytte til 
aksjonærene.

• Aksjeloven har egne regler for innkalling til og gjennomføring av 
generalforsamling som må følges. Det er styret som kaller inn 
aksjonærene.

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/drift-av-
aksjeselskap/generalforsamling/

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/drift-av-aksjeselskap/generalforsamling/


Hva er et styre?

• Styret har ansvaret for driften. Det er styret som setter mål 
for virksomheten, organiserer arbeidet og utøver kontroll.

• Styret er mer enn en pålagt oppgave, og et godt fungerende 
styre kan være en ressurs for virksomheten.

• Med mindre vedtektene sier noe annet så er styret 
beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret deltar i 
møtet. 

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/praktisk-
styrearbeid/

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/praktisk-styrearbeid/


Konflikt mellom aksjeeiere

• Det er ikke uvanlig at det kan oppstå konflikter mellom 
aksjonærer om organiseringen av selskapet. Konflikter kan 
være vanskelig å løse, men du kan minimere risikoen ved å:

• unngå å være to eiere som eier 50 % hver av aksjene, fordi 
dette vanskeliggjør flertallsbeslutninger.

• inngå aksjonæravtale som avklarer hvordan forholdet 
mellom aksjonærene skal være i tilfelle uenighet.

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/drift-av-
aksjeselskap/aksjeeier/

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/drift-av-aksjeselskap/aksjeeier/


Endre organisasjonsform?

• Et registrert enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller 
aksjeselskap kan ikke skifte organisasjonsform og samtidig 
beholde organisasjonsnummeret.

• Det må registreres en ny enhet med nytt 
organisasjonsnummer, helt løsrevet fra den gamle 
organisasjonens forpliktelser og rettigheter.

• Endres det fra enkelpersonforetak eller ansvarlig selskap til 
aksjeselskap kan en søke skatteetaten på nærmere vilkår om 
skattemessig omdanning.

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/endre-
organisasjonsform/

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/endre-organisasjonsform/


Hvilke plikter har du som arbeidsgiver

• Utgangspunktet er at arbeidstakere skal ansettes fast, men du kan også benytte midlertidig ansettelse eller å leie 
inn arbeidskraft.

• Alle ansatte skal ha skriftlig arbeidsavtale.

• De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjon for sine ansatte og du må tegne yrkesskadeforsikring. Husk også 
ansvarsforsikring.

• Som arbeidsgiver skal du utbetale lønn, trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift.

• Alle lønns- og ansettelsesforhold skal rapporteres månedlig via A-meldingen.



E-guide utelivsbransjen
https://www.altinn.no/starte-og-drive/

https://www.altinn.no/starte-og-drive/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/guider/


Nyttige produkter fra 
BR
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• Tjenesten åpne data kan være nyttig for å 

− kartlegge hvor mange aktører det er i den 

bransjen du vil starte og drive i

− hvor mange ansatte det er i den enkelte 

virksomhet

− hvilken organisasjonsform de har



Eksempel

• Næringskode: 56.210-Cateringvirksomhet og 

56.101-Drift av restauranter og kafeer 

• Kommune: Bodø

• Alle registrerte foretak med 0-10 ansatte
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Ny i næringslivet – se 
opp for juks
• Mange vil ta kontakt med deg for å selge sine 

tjenester

• Sjekk leverandøren før du handler

• Brønnøysundregistrene tar ikke direkte kontakt 

for salg av tjenester og ber aldri om 

kredittkortnummer

https://www.brreg.no/bedrift/ny-i-naeringslivet-se-opp-for-

juks/

https://www.brreg.no/bedrift/ny-i-naeringslivet-se-opp-for-juks/

