Du kan
delta fysisk
eller online

Juridiske kurs

Nye spennende kurs fra JUC
Oktober 2022 – mars 2023

Ta etterutdanningen
din hos JUC
Vi opplever for tiden et økende behov for etterutdanning i
samfunnet, og er i den forbindelse glade for å kunne tilby
deg et hav av aktuelle kurs. Vi tilbyr kurs med faglig, sterke
kursledere - som alle har til formål å gi deg praktisk anvendelig kunnskap.
I oktober og november har vi planlagt å gjennomføre 65
kurs, og du kan blant annet velg mellom kurs innen personvern, familie- og arverett, kontraktsrett, selskapsrett, miljøog energirett og mye mer.
Om du dermed ønsker å ta nødvendig etterutdanning, eller
bare er ute etter juridiske kurs med høy profesjonalitet mer
generelt, så er jeg sikker på at du vil finne inspirasjon i denne
kurskatalogen.
God lesning!

Gina Marie Nordberg Moe
Kurssjef, JUC
E-post: gmn@juc.no
Direkte: 37 41 85 51

Fysisk oppmøte
eller direkte
fjernundervisning
– det er opp til deg
Du kan velge om du vil delta på kursene ved fysisk oppmøte på Høyres Hus eller via
livestream/direkte fjernundervisning.
Vårt oppsett gjør det mulig å delta interaktivt på kursene, slik at du også kan være i
dialog med både lærerne og de andre deltakerne, selv om du sitter hjemme.
"Jeg deltok på kurset via Zoom, og det gikk veldig fint. JUC var hjelpsomme og alt
fungerte egentlig veldig bra."
– Online-kursist på et kurs om digital tinglysing

Beste hilsen

Gina Marie Nordberg Moe
JUC

Tilmeld dig via
www.juc.dk/XXX
Deltag i klasseundervisning
eller direkte fjernundervisning

Innhold

Book en plass på www.juc.no

KURS
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Fallgruver i bygg- og entreprenørbransjen..................................................................
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Hvordan bli en enda bedre forhandler .........................................................................

15/02/23

Husleietvister i praksis.........................................................................................................

27/10/22

33
40

Nyhet

39

Ansettelser - en innføring....................................................................................................

15/11/22
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Kommunikasjon i forhandlinger......................................................................................

22/11/22

Arbeidstakers lojalitetsplikt................................................................................................

17/10/22
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Kjøp av utviklingseiendom................................................................................................

25/10/22

Arbeidstid..................................................................................................................................

11/10/22

16

MVA - Eiendom fra vugge til grav ...................................................................................
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Diskrimineringsjuss ..............................................................................................................

08/02/23

17

PropTech og juss....................................................................................................................

16/11/22
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Foreldrepermisjon ................................................................................................................

08/11/23

Nyhet
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Offentlige anskaffelser og entreprise.............................................................................

21/11/22

54

Hvordan bli en enda bedre forhandler...........................................................................

15/02/23

Nyhet

39

Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom..........................................................

24/10/22

95
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08/11/22

19

Teknisk tilstandsrapportering av næringseiendom..................................................

14/03/23

Innleid arbeidskraft...............................................................................................................
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Vann- og avløpsrett..............................................................................................................
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Kommunikasjon i forhandlinger.......................................................................................
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40

Vedlikeholdsansvar ved tilbakelevering.......................................................................

09/02/23

Norsk juss på engelsk...........................................................................................................

02/11/22

42

Når bedriften bruker kunstig intelligens.......................................................................

18/10/22

84

Personvern fra a til å..............................................................................................................

01/11/22

85

Etikk, Ledelse, kommunikasjon, forhandlinger
og personlig utvikling

Personvern og kontroll i arbeidslivet..............................................................................
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86

Etikk i fokus...............................................................................................................................

20/10/22

Praktisk kollektiv arbeidsrett..............................................................................................
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Hvordan bli en enda bedre forhandler..........................................................................

15/02/23

Tariffavtaler - en innføring...................................................................................................
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Kommunikasjon i forhandlinger......................................................................................
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40

Ulike tilknytningsformer i arbeidslivet............................................................................
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Legal Project Management.................................................................................................
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41

Varsling.......................................................................................................................................

23/11/22

24

Mekling for å løse tvister.....................................................................................................
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99

Virksomhetsoverdragelse - ansettelsesrettslige spørsmål......................................
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25

Norsk juss på engelsk ..........................................................................................................
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46
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Evaluering i offentlig anskaffelser.....................................................................................

29/11/22
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31/10/22

48

Bærekraft
Miljørett i lys av EU og "Green Deal"................................................................................

16-02-23

79

Vann- og avløpsrett...............................................................................................................

16-03-23

82

Eiendom, bygg og utleie
Boligkjøpstvister i praksis....................................................................................................
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34
Nyhet

Nyhet
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Nyhet

37

38
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39
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Due Diligence på grunneiendom....................................................................................
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Fordypning i IT-kontrakter..................................................................................................
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Entrepriserett - innføringskurs..........................................................................................
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80
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29
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Deltag i klasseundervisning
Entrepriserett
- spesialistkurs ...........................................................................................
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direkte fjernundervisning

17/10/22

30

www.juc.dk/XXX

14/02/23

Nyhet

31

IT-kontrakter - klassiske fallgruver...................................................................................Tilmeld
23/11/22 dig via 51

Juristens rolle i IT-prosjekter..............................................................................................www.juc.dk/XXX
26/10/22
75
Deltag i klasseundervisning
Konkurranserettslig compliance: Når myndighetene banker på.........................
20/10/22
52
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Miljørett - i lys av EU og "Green Deal".............................................................................
16/02/22
79
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Når bedriften bruker kunstig intelligens.......................................................................

18/10/22

84

Forsikrings- og erstatningsrett

Offentlige anskaffelser - en nyhetsoppdatering........................................................

18/10/22

53

Boligkjøpstvister i praksis....................................................................................................

01/11/22

26

Offentlige anskaffelser og entreprise.............................................................................

21/11/22

54

Due Diligence på grunneiendom....................................................................................

15/11/22
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Statsstøtterett - en innføring.............................................................................................

03/11/22

55

Fallgruver i bygg- og entreprenørbransjen..................................................................

27/10/22
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Vann- og avløpsrett...............................................................................................................

16/03/23

82

Husleietvister i praksis..........................................................................................................

27/10/22
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Norsk juss på engelsk ..........................................................................................................
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Praktisk kontraktsrett............................................................................................................
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Yrkesskadeerstatning...........................................................................................................
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56
Nyhet

57
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Complianceutdanning..........................................................................................................
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58

ESG under oppkjøp, eierskap og salg.............................................................................

2023

60

Forstå et regnskap - for adokater......................................................................................

18/04/23

Nyhet

89

Hvordan bli en enda bedre forhandler..........................................................................

15/02/23

Nyhet

39

Hvitvasking og terrorfinansiering - det årlige oppdateringskurset....................

09/05/23

Nyhet
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IDD - aktsomhetsvurderinger og håndtering av tredjeparter...............................

01/12/22

Juristen i styret og som rådgiver til styret....................................................................

31/10/22

73
Nyhet

87
74

Immaterialrett, IT-rett, markedsføringsrett
og idrettsrett
Når bedriften bruker kunstig intelligens.......................................................................

18/10/22

84

Cybersikkerhet - i teori og praksis...................................................................................

02/11/22

83

63

Digital markedsføring - introkurs.....................................................................................

14/02/23

64

Fordypning i IT-kontrakter..................................................................................................

31/10/22

48

23/11/22

51

Nyhet
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Kommunikasjon i forhandlinger......................................................................................

22/11/22

40

IT-kontrakter - klassiske fallgruver...................................................................................

Konkurranserettslig compliance: Når myndighetene banker på.........................

20/10/22

52

Juristens rolle i IT-prosjekter..............................................................................................

26/10/22

75

Kryptovaluta - skatt og regulatorisk...............................................................................

08/11/22

65

Kryptovaluta - skatt og regulatorisk...............................................................................

08/11/22

65

Norsk juss på engelsk ..........................................................................................................

02/11/22

42

Personvern og kontroll i arbeidslivet..............................................................................
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86

Når bedriften bruker kunstig intelligens.......................................................................

18/10/22

84

Prop Tech og juss...................................................................................................................

16/11/22
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Offshore-kontrakter..............................................................................................................

09/12/22

66

Praktisk kontraktsrett............................................................................................................

24/11/22

67

Konkursrett, rekonstruksjon og tvangsfullbyrdelse

Prop Tech og juss...................................................................................................................

16/11/22

35

Krav fra konkursbo.................................................................................................................

19/05/22

76

Rådgivning av selskaper i økonomisk krise.................................................................

27/09/22

77

Rådgivning av selskaper i økonomisk krise.................................................................

27/09/22

77

Sanksjoner................................................................................................................................

07/11/22

68

Tvangsmidler og tvangsrealisering.................................................................................

19/10/22

78

Selskapsrett - en innføring.................................................................................................

08/12/22

69

Taushetsplikt etter Finansforetaksloven.......................................................................

16/11/22

87

Miljø-, energi- og landbruksrett

Tvangsmidler og tvangsrealisering.................................................................................

19/10/22

78

Miljørett - i lys av EU og "Green Deal".............................................................................

16/02/22

79

Vann- og avløpsrett...............................................................................................................

16/03/23

82

Varehandel - de sentrale avtaletypene...........................................................................

14/11/22

70

Varsling.......................................................................................................................................

23/11/22

24

Virksomhetsoverdragelse - ansettelsesrettslige spørsmål......................................

19/10/22

Nyhet

25

Venture capital i Norge.........................................................................................................

24/01/23

Nyhet

71

Transportrett, sjørett og skipsfart

Offentlig rett, kommunalrett og forvaltningsrett
Ekspropriasjonsrett - innføring og oppdatering........................................................

24/11/22

80

Offshore-kontrakter..............................................................................................................

09/12/22
14/02/23

Forvaltningsvedtak i domstolene.....................................................................................

12/10/22

81

Skipssikkerhetsrett.................................................................................................................

Miljørett - i lys av EU og "Green Deal"

16/02/23

79

Statsstøtterett - en innføring.............................................................................................

03/11/22

55

Voldgiftsrett, prosessrett og prosedyre

Vann- og avløpsrett...............................................................................................................

16/03/23

82

Personopplysninger og personvern

56
Nyhet

96

Digitale bevis i sivile saker...................................................................................................

17/11/22

97

En innføring i Luganokonvensjonen..............................................................................

30/11/22

98

Forvaltningsvedtak i domstolene.....................................................................................

12/10/22

81

Cybersikkerhet - i teori og praksis...................................................................................

02/11/22

83

Fra bokettersyn til Høyesterett..........................................................................................

10/11/22

88

Juristens rolle i IT-prosjekter..............................................................................................

26/10/22

75

Mekling for å løse tvister.....................................................................................................

13/10/22

99

Når bedriften bruker kunstig intelligens.......................................................................

18/10/22

84

Sikringstiltak for domstolene............................................................................................

23/11/22

102

Personvern fra a til å..............................................................................................................

01/11/22

85

Personvern og kontroll i arbeidslivet..............................................................................

30/11/22

86

Prop Tech og juss...................................................................................................................

16/11/22

35

Taushetsplikt etter Finansforetaksloven.......................................................................

16/11/22

Nyhet

87

Den private formuen på skiftet.........................................................................................

19/01/23

Nyhet

57

Fra bokettersyn til Høyesterett..........................................................................................

10/11/22

Forstå et regnskap - for adokater......................................................................................

18/04/23

Kryptovaluta - skatt og regulatorisk...............................................................................

08/11/22

65

Moms over landegrenser.....................................................................................................

14/11/22

90

Prop Tech og juss...................................................................................................................

16/11/22

35

Skatt over landegrensene...................................................................................................

25/10/22

MVA - Eiendom fra vugge til grav

25/01/23

Skatte- og avgiftsrett
88
Nyhet

89
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Nyhet

92

Strafferett og straffeprosess
Complianceutdanning..........................................................................................................

2023

58

Fordypning i strafferett........................................................................................................

11/10/22

Hvitvasking og terrorfinansiering - det årlige oppdateringskurset....................

09/05/23

Praktisk strafferett..................................................................................................................

30/11/22

81

24/10/22

82

93
Nyhet

62

Tinglysning
Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom..........................................................

Få faglig
oppdatering via
et profesjonelt
nettverk
Her finner du en oversikt over JUC sine nettverk og nettverksledere.
Ring for en uforpliktende samtale på telefonnummer: 37 41 85 51,
eller se mer på nettsiden vår: www.juc.no/nettverk
INTERNE JURISTER

Anette Mellbye
Christine Tønsberg Nilsen
Lars Jacobsen

ARBEIDSRETT
Elin Ødegård
Thomas Talén

AREALPLANLEGGING, EKSPROPRIASJON
OG EIENDOMSUTVIKLING
Jo Are Aamodt Brænden
Kjersti Schiøtz Thorud
Liv Zimmermann
Per Amund Uldalen
Stein Ness

ARV, SKIFTE OG FORMUESPLANLEGGING
Greta Skauge Garmann
Karianne Listerud Lund
Marianne Lunde Aarbakke

AVGIFTSRETT

Agnete Haugerud
Alexander With
Kjetil Neset
Roy K. Kristensen
Trond Egil Egebakken

BARNERETT/BARNEVERNRETT
Astrid Haram
Espen Walstad
Ragnhild Kverneland

ERSTATNINGS- OG FORSIKRINGSRETT
Alexander Plows
Linn Kvade Rannekleiv
Terje Granvang

FACILITY MANAGEMENT
Susanne Balslev Nielsen,
Thorbjørn Graarud

QUALITY MANAGEMENT

Anne Helsingeng
Hanne Corneliussen
Siri Skollerud-Blegen

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET – HMS
Christopher Viland
Fredrik Jensen
Mariann Næss

IMMATERIALRETT OG MARKEDSRETT
Hanna Beyer Olaussen
John S. Gulbrandsen

NYHET
INFRASTRUKTUR - FORNYBAR ENERGI,
TRANSPORT OG SIGNAL
Vidar Johnsen
Mads Fuglesang

Elisabet Haugsbø
Daniel Sunde- Hansen

ECOMMERCE

IT/TMT

ENTREPRISERETT

Arild Skage
Arve Martin Hyldmo Bjørnvik
Lillann Bugge
Maria Dorthea Røste
Ole Christian Hyggen

Anders Holt
Eva Jarbekk
Jeppe Songe-Møller

GOVERNANCE, COMPLIANCE &
RISK MANAGEMENT

Camilla Wollan
Eilin Schjetne

Petter Bjerke
Tor-Ståle Hansen

Christian Poulsson
Eeva Kantanen
Jon Rabben

PERSONVERN PV1

PERSONVERN PV2

CYBERSIKKERHET

ENERGIRETT

Christian Bjørtuft Ellingsen
Marianne Dragsten

FREMTIDENS BANK - FINANSIELL
REGULERING

NYHET
INNOVASJONSLEDELSE

Thomas Moen
Julia Paulsen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Kaare M. Risung
Nicolai Halbo
Per-Kaare Svendsen
Vidar Johnsen
Mads Fuglesang

KOMMERSIELLE KONTRAKTER
Beate Nygardshaug
Thom Erik Borgen

NYHET
MILJØ- OG PRODUKTRETT
Einar Bratteng

NÆRINGSEIENDOM
Charlotte Aslaugberg
Naja Dannow
Tom Rune Lian

Anders Holt
Eva Jarbekk
Jeppe Songe-Møller

Jon Erik Høgberg
Sidsel Winther Storaas

RESTRUKTURERING OG INSOLVENS
Eivind Balke Thue
Johan Astrup Heber
Trude Johansen

NYHET
SELSKAPSRETT

Erlend Balsvik
Line Gjerstad Tjelflaat

SIVILPROSESS OG PROSEDYRE
Fredrik Lilleaas Ellingsen
Henning Harborg
Ole Kristian Rigland
Simen Skjold Søgaard

SKATTERETT
Anette Fjeld
Sander Seeberg
Hilde Thorstad

SUPPLY CHAIN

Sverre Rosmo
Lars Zahl
Terje Støylehommen

VIRKSOMHETERS
BÆREKRAFTSANSVAR
Cecilie Koch Hatlebrekke
Tone Skottun Lyngdal

ØKONOMISK KRIMINALITET
Gunnar Holm Ringen

NYHET
ÅPENHETSLOVEN,
AKTSOMHETSVURDERING OG
PRAKTISK IMPLEMENTERING
Irmela Van der Bijl Mysen
Nils Christian Langtvedt
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Disse virksomhetene
underviser ved JUC
Her er et utvalg av norske bedrifter som bidrar
med lærere hos JUC

Populære kursemner
- nyheter og gjenoppsettinger
Side

Arbeidstid

16

Complianceutdanning

58

Cybersikkerhet - i teori og praksis

83

Digital markedsføring - innføringskurs - nyhet!

101

Den private formuen på skiftet - nyhet!

57

Evaluering i offentlig anskaffelser

47

Foreldrepermisjon- nyhet!

18

Hvitvasking og terrorfinansiering

62

Hvordan bli en enda bedre forhandler - nyhet!

39

IT-kontrakter - Klassiske fallgruver

51

Kryptovaluta - skatt og regulatorisk

65

Kommunikasjon i forhandlinger

40

Praktisk, kollektiv arbeidsrett

21

Spesialistkurs i entrepriserett - nyhet!

31

Tariffavtaler - En innføring

22

Teknisk tilstandsrapportering av næringseiendom - nyhet!

36

Vedlikeholdsansvar ved tilbakelevering - nyhet!

37

Venture capital i Norge- nyhet!

71

Ansettelser - en innføring

Arbeidstakers lojalitetsplikt

Etablering av ansettelsesforhold i teori og praksis

Under og etter ansettelsesforholdet

Innhold

Innhold

Kurset gir deg en oversikt over, samt god forståelse

Kurset tar for seg den vanskelige grensen mellom

Tid og sted

av, alle aspektene ved ansettelser. Du får en innføring

lovlige- og ulovlige forberedelseshandlinger ved

i relevante rettskilder, og det vil bli lagt stor vekt på

arbeidstakers oppstart av konkurrerende virksomhet, i

Tid og sted

15. november 2022 kl. 09.30-16.00

relevant og aktuell rettspraksis. Noe av læringen vil her

tillegg til loven om vern av forretningshemmeligheter

17. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

ta utgangspunkt i caseoppgaver, slik at kursdeltakerne

(som trådte i kraft 1. januar 2021). Denne utgjør et

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

skal få økt kompetanse i å håndtere utfordringer som

viktig bidrag til beskyttelse av knowhow og

0161 Oslo

kan oppstå i forbindelse med ansettelser.

forretningshemmeligheter som ikke nyter

7 leksjoner

immaterialrettslig vern.

Kursleder

Aktører i arbeidslivet

Emner er bl.a.:

• Thorkil Aschehoug, advokat og partner

Stillingsutlysning

•

Grunnleggende utgangspunkter

•

Hva kan man spørre om under intervju

•

Lojalitetsplikten i arbeidsforhold

•

Innhenting av opplysninger om arbeidstaker

•

Hvilke ytringer kan ansatte lovlig fremsette om

•

Krav til ansettelseskontrakten

•

Likestilling og diskriminering

•

Taushetsplikt i lov og avtale

•

Adgangen til midlertidig ansettelse

•

Hva anses som forretningshemmelighet og

•

Fortrinnsrett til stilling

•

hvordan beskyttes disse?

•

Deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk

•

Hvor går grensen for arbeidstakers lovlige

arbeidstid

•

forberedelseshandlinger før overgang til/etable-

Kursledere

Emner er bl.a.:

• Thomas Talén, advokat og partner hos

•

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

•

• Sigrid Fife Søyland, advokatfullmektig
hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

7 leksjoner

•

Konkurranseklausuler

•

Rett til arbeidsresultatet – immaterialrett

•

Taushetsplikt

virksomheten?

ring av konkurrerende virksomhet?
•

Kurset er rettet mot alle med interesse for ansettelses-

Hvordan håndtere utbrytere som utnytter virksomhetens forretningshemmeligheter?

•

Målgruppe

hos Grette Advokatfirma

Betydningen av konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler

rettslige problemstillinger, herunder jurister, advoka-

Målgruppe

ter, arbeidsgivere, tillitsvalgte og HR-medarbeidere.

Internadvokater, HR-jurister/-rådgivere og andre som
fra tid til annen støter på problemstillinger knyttet til

Book en plass via
www.juc.no/ANIN

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Pris

illojale arbeidstakere og/eller oppstart av konkurrerende virksomhet.

Book en plass via
www.juc.no/ALEA

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.

14

15

Arbeidstid

Diskrimineringsjuss

Gjeldende regler og avvikende arbeidstidsformer

Og saker for Diskrimineringsnemnda

Innhold

Innhold

Regler for arbeidstid er av stor betydning både for

Rettsområdet likestillings- og diskrimineringsrett er

Tid og sted

arbeidsgiver og arbeidstaker. Reglene oppfattes likevel

i stadig vekst, og er i ferd med å bli en egen

ofte som lite tilgjengelige, stivbent og rigide. I dette

rettsdisiplin. Mange opplever regelverket som

Tid og sted

11. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

kurset gis det en generell gjennomgang og innføring

krevende å orientere seg i, samtidig som konsekven-

22. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

i reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, samt rele-

sene ved å trå feil kan bli alvorlige. Kurset gir innføring

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

vante tariffavtaler. Vi ser dessuten på avvikende

i, samt god oversikt over et omfattende regelverk

0161 Oslo

arbeidstidsformer, og går også mer i dybden på

innenfor likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet.

7 leksjoner

7 leksjoner

Kursledere

reglenes faktiske fleksibilitet. Vi ser særlig på
rettsutviklingen med bakgrunn i EU-domstolens

Emner er bl.a.:

Kursleder

• Nils Kristian Lie, advokat og partner hos

praksis.

•

Oversikt over diskrimineringsregelverket

• Thorkil Aschehoug, advokat og partner

•

Når foreligger det ulovlig forskjellsbehandling?

•

Oversikt over egenskaper som nyter vern mot

CMS Kluge
• Liss Sunde, senioradvokat hos CMS
Kluge

Emner er bl.a.:
•

Alminnelig arbeidstid

•

Ulike typer vaktordninger

•

Direkte- og indirekte diskriminering

•

Redusert arbeidstid ved turnus/skiftordninger

•

Trakassering

•

Kravene til døgn-/ukehvile

•

Gjennomgang av typetilfeller fra arbeidslivet –

•

Arbeidstidsregler for stillinger som er særlig

hos Grette Advokatfirma

diskriminering

belyst med praksis fra Diskrimineringsnemnda

uavhengige eller ledende

•

Universell utforming

•

Overtidsreglene

•

Aktivitets – og redegjørelsesplikten

•

Nattarbeid

•

Håndhevelsesmekanismer – omvendt bevisbyrde

•

Arbeid på søndag og helligdag

•

Reisetid

og erstatning/oppreisning
•

Når virksomheten din blir klaget inn til Diskrimineringsnemnda

Målgruppe
Kurset er målrettet organisasjonsansatte jurister, yngre

Målgruppe

jurister og andre som til daglig jobber med området.

Internadvokater, HR-jurister/-rådgivere og andre som
fra tid til annen støter på problemstillinger knyttet til

Book en plass via
www.juc.no/ARB

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Pris

illojale arbeidstakere og/eller oppstart av konkurrerende virksomhet

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/DISKRIM

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Foreldrepermisjon

HMS - kultur generelt og sikkerhetskultur spesielt

Innføring i et komplisert regelverk og brush up på nyheter

Hvordan skape en stødig sikkerhetskultur på arbeidsplassen

Innhold

Innhold

Reglene om foreldrepenger- og permisjon blir på et

Mange foretak har utfordringer med å etablere en

Tid og sted

tidspunkt relevante for de aller fleste. Mange opplever

felles retning for HMS-arbeidet. Kurset vil ta for seg

imidlertid regelverket som uoversiktlig og kompli-

begrepene kultur, organisasjonskultur og sikkerhets-

Tid og sted

8. februar 2023 kl. 09.30-16.00

sert. Hensikten med kurset er å gi en god oversikt og

kultur. Vi ser også på relevante lover og forskrifter

8. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

innføring i reglene om foreldrepenger- og permisjon.

innenfor HMS, samt hva som skal til for å oppnå en

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

Vi vil ta for oss arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

solid sikkerhetskultur og et framoverlent, forebyggen-

0161 Oslo

– og vektlegge lovendringer fra de siste årene. Kurset

de HMS-arbeid. Kurset vil belyse ulike virkningsfulle

er relevant fra både et arbeidsgiver- og et arbeidstaker

tiltak som kan anvendes i både private og offentlige

perspektiv.

virksomheter. Du får kunnskap om hvordan du gjen-

Kursleder

nom systematisk HMS-arbeid kan endre kulturen og

• Fredrik Jensen, Direktør HMS og Sikring

7 leksjoner

Nyhet

Kursledere
• Thomas Talén, advokat og partner hos
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
• Sigrid Fife Søyland, advokatfullmektig
hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Vi vil også komme med konkrete tips til arbeidsgiver

sikkerhetskulturen for å oppnå bedre HMS-resultater,

for å håndtere permisjonen på best mulig måte - både

øke effektiviteten og konkurransekraften.

før, underveis og etter foreldrepermisjon.

Emner er bl.a.:
•

Hva er kultur, HMS-kultur og sikkerhetskultur?

Emner er bl.a.:

•

Forutsetninger for god HMS-kultur

•

Mødre- og fedrekvote (partnerkvote)

•

Roller og ansvar innen HMS-arbeidet

•

Delvis permisjon

•

Relevante lovbestemmelser

•

Foreldrepengeordningen

•

Sikkerhetskulturens modenhet - hva betyr det?

•

Enslig mor eller far

•

Hva gjør organisasjoner mer mottakelige for

•

Foreldrepermisjon ved flere barn

•

Rettigheter underveis i permisjon

•

Tips til arbeidsgivere

•

Diskriminering i forbindelse med foreldrepermisjon

Målgruppe

Book en plass via
www.juc.no/FOREL

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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7 leksjoner

hos TINE SA

endringsforsøk?
•

Praktisk HMS-arbeid som gir positive resultate,
samt caser og eksempler fra ulike bransjer

Målgruppe
Bedriftsledere, linjeledere, mellomledere og fagressur-

Kurset er rettet mot alle som fra tid til annen støter

ser innenfor HMS- og kvalitetsledelse (verneombud,

på problemstillinger knyttet til foreldrepermisjon,

HMS-rådgivere, konsulenter m.fl.). Kurset passer også

herunder jurister, advokater, arbeidsgivere, tillitsvalgte

for personer som nylig har etablert eller er i ferd med å

og HR-medarbeidere.

etablere egne selskap.

Pris

Pris

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/HMS

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Innleid arbeidskraft

Praktisk kollektiv arbeidsrett

Med fokus på lovendringer og sentral rettspraksis

Samhandling med tillitsvalgte, forhandlingstaktikk og tvister

Innhold

Innhold

Innleie av arbeidskraft er et komplisert og svært

Kurset gir deg innsikt i lønns - og arbeidsvilkår som

Tid og sted

aktuelt tema. Her får du en oversikt over, samt god for-

reguleres i den kollektive arbeidsretten. Hva er nyttig

ståelse av, alle aspektene ved innleie av arbeidskraft.

å tenke på når en skal forberede forhandlinger og hva

Tid og sted

26. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Herunder trepartsforholdet, plikter for utleier/innleier

må man tenke på ved selve gjennomføringen? Kurset

16. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

og rettigheter for innleide.

har en praktisk vinkling hvor det åpnes for dialog om

Høyres Hus, Stortingsgata 20

hva som stilles av krav til samhandling med ledelsen

0161 Oslo

7 leksjoner

0161 Oslo

Kursledere

Emner er bl.a.:

og de ansattes representanter/tillitsvalgte og verne-

•

Grensen mellom innleie fra bemanningsforetak

ombud. Dagsaktuelle temaer som avtale om gjennom-

og innleie fra virksomheter som ikke har til formål

snittsberegning av arbeidstiden, innleie, lokale tvister

Kursleder
• Annicken Iversen, advokat og partner

å drive med utleie

og viktige avgjørelser fra Arbeidsretten vil gjennom-

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

•

Begrensninger i adgangen til innleie

gås. Det vil også bli lagt vekt på krav til samarbeid

• Sigrid Fife Søyland, advokatfullmektig

•

Adgangen til utleie

etter arbeidsmiljøloven og hovedavtalene, hvordan

•

Likebehandling av arbeidstakere innleid fra

skrive protokoll og gjennomføre tvistemøter.

bemanningsforetak

Emner er bl.a.:

•

Opplysningsplikt og innsynsrett

•

•

Informasjons- og påseplikt

•

Solidaransvar

•

Hva er vilkårene for å kreve en tariffavtale

•

Innleie fra utlandet

•

Medvirkning og medbestemmelse

•

Utsendte arbeidstakere

•

Samarbeidsutvalg i bedrifter

•

Konsekvenser av ulovlig innleie

•

Forhandlingstaktikk og teknikk.

•

Særlig om innleie innen bygg- og anleggsbran-

•

Tvistebehandling; hvordan skrive protokoll, lokal

• Thomas Talén, advokat og partner hos

hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

www.juc.no/INAR

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

20

Krav til samarbeid etter arbeidsmiljøloven og

uenighet og tvistemøter

Målgruppe

•

Kurset er hovedsakelig rettet mot advokater og jurister
med interesse for arbeidsrett. Kurset er imidlertid også

Målgruppe

godt egnet for ikke-jurister, herunder arbeidsgivere

Ledere på alle nivå, HR rådgivere, ansatte represen-

og HR-medarbeidere som ønsker å forstå reglene om

tanter/ tillitsvalgte, advokater, advokatfullmektiger

innleid arbeidskraft fra et juridisk perspektiv.

og jurister som har behov for oppdatert kunnskap og

Arbeidsretten – prosessen og avgjørelser

praktiske råd om den kollektive arbeidsretten.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

hos Lovende advokatfellesskap

hovedavtalene

sjen

Book en plass via

7 leksjoner

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/PRAKOL

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Tariffavtaler - en innføring

Ulike tilknytningsformer i arbeidslivet

En veiviser inn i den kollektive arbeidsretten

Med generell nyhetsoppdatering

Innhold

Innhold

Hva skal til for at en avtale anses som en tariffavtale,

Dette er et todelt kurs, hvor vi først gjennomgår og

Tid og sted

og hvilke rettslige konsekvenser får dette for avtale-

oppdaterer deg på de sentrale nyhetene i rettsutvik-

partene og andre?

lingen i Norge i 2021 og hittil i 2022. Vi vil bl.a.

Tid og sted

1. november 2022 kl. 09.30-16.00

Når er det hensiktsmessig for arbeidsgiver å inngå

gjennomgå utviklingstrekk, ny lovgivning og sentral

29. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

tariffavtale eller for arbeidstaker å kreve det? Kurset er

lovgivning i prosess, samt ny rettspraksis. Deretter vil

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

en innføring i den kollektive arbeidsretten for jurister

vi grundig gjennomgå et av de mest aktuelle problem-

0161 Oslo

som trenger å ha en viss oversikt over hva en tariffav-

områdene i norsk arbeidsliv, nemlig ulike tilknytnings-

Kursleder

tale er og hvilke rettsvirkninger slike avtaler har.

former og grenseflatene mellom dem.

Kursledere

• Thorkil Aschehoug, advokat og partner

Emner er bl.a.:

Emner er bl.a.:

• Ander Stenbrenden, advokat og partner

•

Grunnleggende utgangspunkter

•

•

Tariffavtalebegrepet og typer av tariffavtaler

•

Forhandlinger om og inngåelse av tariffavtaler

•

Grenser for tariffavtalefriheten

•

Tarifftolkning

•

Tariffavtalens rettsvirkninger

av midlertidig ansettelse, innleie og oppdrag/en-

•

Tariffbundethet

treprise - med gjennomgang av sentral rettsprak-

•

Varighet og ettervirkning

sis, f. eks. de sentrale dommene i Høyesterett,

•

Ufravikelighet og tilgrensede tariffplikter

Stendisaken, nyere praksis fra underrettene m.m.

•

Fredsplikt

•

Arbeidskamp og interessetvister

•

Partenes rettsstilling under og etter arbeidskamp

•

Tvungen lønnsnemnd og løsning av rettstvister

•

Sanksjoner ved tariffbrudd

7 leksjoner

hos Grette Advokatfirma

Poengtert gjennomgang av nyheter i rettsutviklingen i 2021 og 2022

•

Oversikt over hovedregler for ulike tilknytningsformer

•

•

I dybden på de vanskelige grenseflatene for bruk

7 leksjoner

hos CMS Kluge
• Marco Lilli, advokat og partner hos CMS
Kluge
• Ida Grøstad, senioradvokat hos CMS
Kluge

Et «flytskjema» som enkelt viser reglene for de
ulike tilknytningsformene

Målgruppe
Kurset passer for alle jurister som jobber for arbeidsgi-

Book en plass via
www.juc.no/TAR

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

22

Målgruppe

vere som har behov for bruk av ulike tilknytningsfor-

Advokatfullmektiger, internadvokater, HR-jurister/-

prosederer saker tilknyttet fast-/midlertidig ansettelse,

rådgivere og andre som møter på tariffavtaler.

innleie eller oppdragstakerforhold. Kurset passer både

mer i sin virksomhet, samt advokater som gir råd eller

for nybegynneren og spesialisten.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/TILKNYT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Varsling

Virksomhetsoverdragelse

Identifisering og håndtering av varslingssaker

Ansettelsesrettslige spørsmål

Innhold

Innhold

I Norge har arbeidsgivere hatt krav om å etablere en

Virksomhetsoverdragelse er et komplisert arbeids-

Tid og sted

forsvarlig varslingsordning siden 2007. Reglene blir

rettslig tema, som ikke har blitt mindre aktuelt under

stadig skjerpet, og fra desember 2021 gjelder også

COVID-19. Bakgrunnen for kurset er å gjøre temaet

Tid og sted

23. november 2022 kl. 09.30-16.00

lignende regler i EU gjennom ikrafttredelse av et eget

mer håndterbart, ved å rette fokus både på norsk retts-

19. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

varslingsdirektiv. Stort sett alle norske virksomheter er

praksis og rettspraksis fra EU-domstolen - særlig nyere.

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

underlagt regelverket og trenger derfor kompetanse

Temaet, i forbindelse med spørsmålet om tariffavtalers

0161 Oslo

til å kunne håndtere varslingssaker.

individuelle ettervirkning, var i 2021 til behandling

7 leksjoner

hos Høyesterett.

Kursledere

Regulatorisk rammeverk og krav, nasjonalt og

Emner er bl.a.:

• Thomas Talén, advokat og partner hos

internasjonalt, især aml kap 2A og nytt EU-

•

Kursledere

Emner er bl.a.:

• Gunnar Holm Ringen, partner og

•
•

nasjonal leder hos PwC/Gransking &

direktiv

Compliance

Vilkårene for virksomhetsoverdragelse (overdra-

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

gelseskravet, enhetskravet og identitetskravet)

• Sigrid Fife Søyland, advokatfullmektig

• Marianne Støkken Pilgaard, advokat og

•

Hva varslingsrutiner bør inneholde

•

Valgrett og reservasjonsrett

direktør i PwC Gransking & Compliance

•

Hvordan man kan sette opp en varslingskanal

•

Fortrinnsrett

•

Hvordan gjøre ordningen kjent i organisasjonen

•

Oppsigelsesvern

•

Problemstillinger knyttet til å legge til rette for

•

Tariffavtalenes stilling, herunder den individuelle

• Ingrid Fladberg Brucker, direktør og
leder av arbeidslivsavdelingen i Advo-

anonym varsling

katfirmaet PwC
•

•

Virksomhetsoverdragelse fra konkursbo

og hvordan?

•

Saksbehandlingsregler

Hvordan motta og håndtere et varsel i praksis

•

Do’s and don'ts - eskalering, arbeidsmiljø, alterna-

hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

ettervirkningen

Skal eksterne aktører kunne varsle - i så fall hvem

•

•

7 leksjoner

tive former for oppfølging

Målgruppe

Kort om metode for informasjonsinnhenting,

Kurset er hovedsakelig rettet mot advokater og jurister

herunder intervjumetodikk

med interesse for arbeidsrett. Kurset kan imidlertid
også være relevant for ikke-jurister som ønsker å forstå

Book en plass via

Målgruppe

virksomhetsoverdragelser fra et juridisk perspektiv.

Dette er et kurs som retter seg mot alle som har en
rolle i oppfølging til varslingssaker, samt de som hånd-

Pris

terer varslingssaker i virksomheten, så som HR, legal,

Kr. 6.500 ekskl. mva.

internrevisjon, Compliance eller andre.

www.juc.no/VOAS

www.juc.no/VARS

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Book en plass via

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.
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25

Boligkjøpstvister i praksis

Due Diligence på grunneiendom

Med fokus på endringer i avhendingsloven

7 leksjoner

Tid og sted

Skumle servitutter og grumsete grenser

Innhold

Innhold

Den 1. januar 2022 ble det innført store endringer i

Grunnboken og matrikkelen er oppslagsverk som ofte

avhendingsloven. Det er derfor viktig for advokater og

nøyer seg med kryptiske henvisninger til underlig-

andre som arbeider på feltet å forstå hva som er nytt.

gende hemmeligheter – og farer. Å lese denne koden

Tid og sted

1. november 2022 kl. 09.30-16.00

7 leksjoner

og finne «råteksten» i kildene er essensielle evner

15. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

På kurset gjennomgår vi reglene som gjelder ved kjøp

for de som skal vurdere risiko ved kjøp av eiendom-

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

og salg av bolig. Vi fokuserer på praksis før lovendrin-

mer. Kurset gir deltakerne en helhetlig oversikt over

0161 Oslo

gen, samt hvilke endringer som må forventes med de

hvordan vi finner eiendomsinformasjon i Norge. Du får

Kursledere

nye reglene. Nyere rettspraksis vil her gjennomgås. Vi

også en praktisk gjennomgang av metoden for å drive

tar utgangspunkt i den praktiske tilnærmingsmåten

«detektivarbeid», med mål om å identifisere, innhente

Kursleder

• Ola Fæhn, advokat og partner hos For-

som advokater og jurister bør ha til slike saker.

og vurdere heftelser som kan ha betydning for eien-

• Willian Peter Nordan, advokat og

dommens utvikling eller salgsverdi.

brukeradvokaten
• Espen Ulland, advokat og partner hos
Forbrukeradvokaten

Emner er bl.a.:
Generelt om mangler og en gjennomgang av de

Emner er bl.a.:

nye bestemmelsene

•

Kort om grunnbokens og matrikkelens historie

•

De mest praktiske manglene

•

Tinglysingsloven og matrikkelloven: regler om

•

Hva kan kreves? Prisavslag, erstatning, heving

•

Tips ved forhandlinger med boligselgerforsikrin-

•

grunnboken og matrikkelen – innhold og føring
•

Å navigere grunnboken og matrikkelen – hva

•

Risiko og konsekvenser av ukjente eller uklare

finner du, hva ser du etter, hvor må du lete?

gene
•

Prosessuelle- og praktiske utfordringer

•

Reklamasjoner og foreldelse

•

En oppdatering av nyheter og rettspraksis fra det
seneste året

Book en plass via
www.juc.no/BOPRA

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

26

partner hos Advokatfirmaet Berngaard

rettigheter, kort om rettssituasjonen
•

Grunnboken og matrikkelens kilder, støtteinformasjon og utfordringer

Målgruppe

Målgruppe

Advokater, jurister, meglere og andre som jobber med

Advokater og eiendomsutviklere som jobber med

eierskifte, og som ønsker en praktisk innføring i hvor-

oppkjøp av utviklingseiendommer, advokater som

dan man behandler eierskiftetvister. Kurset er formelt

jobber med klassisk tingsrett/eiendomstvister og

godkjendt av Finanstilsynet som etterutdanning for

advokater og meglere som jobber med juridisk due

eiendomsmeglere.

diligence på næringseiendommer og porteføljer.

Pris

Pris

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/DUED

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Entrepriserett - innføringskurs

Eiendomsutvikling - fra idé til realisert prosjekt
Hvordan unngå negative overraskelser og tvister

Med særlig fokus på risikofordeling og ansvar

Innhold

Innhold

På kurset gjennomgås de problemstillingene i eien-

Kurset er rettet mot de som ønsker en innføring i

Tid og sted

domsutviklingsprosjekter som krever særlig fokus, og

entrepriserett, eller de som i liten grad eller slett ikke

der det erfaringsmessig oftest oppstår utfordringer.

har jobbet med entrepriserett tidligere. Kurset er

Tid og sted

26. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Gjennom kurset gjøres du i stand til å vurdere og

praktisk lagt opp med mange eksempler, små caser og

22. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

håndtere sentrale elementer i et utviklingsprosjekt,

muligheter for diskusjon. Kurset vil gjennomgå hele

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

slik at målsettingene med prosjektet kan nås. Du får

kontraktsforløpet i en entreprisekontrakt. Ved gjenn-

0161 Oslo

oversikt over sentralt regelverk, ulike måter å håndtere

omgangen blir også ulikheter og likheter til rådgiver-

aktuelle problemstillinger på, utviklingstrende. Privat-

konktraktene belyst.

Kursleder

Emner er bl.a.:

• Arild Skage, advokat og partner hos

7 leksjoner

Kursledere

rettslige og offentligrettslige forhold blir behandlet.

• Kristian Korsrud, advokat og partner hos
Grette Advokatfirma
• Gaute Løchen, senioradvokat hos
Grette Advokatfirma

Emner er bl.a.:
•

Erverv - Opsjonsavtaler og kjøpekontrakter

•

Eiendommens potensiale, hvordan vurdere arealplaner og servitutter?

•

•

Kontraktsinngåelsesfasen: kontraktsmodeller

7 leksjoner

CMS Kluge

og ulike standardkontrakter, avtaleinngåelse og
tolkning, samt vederlagsformater
•

Kontraktsperioden: byggherrens-/oppdrags-

Tingsrettslig struktur: Fradeling, seksjonering og

givers rettigheter og plikter, entreprenørens/

anleggseiendom

rådgiverens rettigheter og plikter, endringer,

•

Oversikt over reguleringsprosessen

grunnforhold, svikt i byggherrens medvirkning,

•

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

•

Refusjon – muligheter og begrensninger

•

Overtakelse

•

Privatrettslige forhold i byggesaken: Sikring av

•

Sluttoppgjør

prosjekteringsfeil, forsering, plunder og heft mm.

nødvendige rettigheter på fremmed grunn.
•

Sentrale byggtekniske krav og begreper (TEK 17)

•

Fra rammetillatelse til ferdigattest

Målgruppe
Advokater, fullmektiger og jurister som arbeider med

Book en plass via

Målgruppe

rådgivning innen entrepriserettslige emner, samt

Alle som arbeider med eiendomsutvikling, enten som

Det er ikke nødvendig å ha jobbet innen sektoren tidli-

utvikler eller i offentlig forvaltning. Passer for både

gere, da kurset både vil gi verdifull innsikt til jurister og

jurister og ikke-jurister, og gir god oversikt og verdifull

ikke-jurister.

innsikt i de ulike prosessene knyttet til eiendomsutvikling.

Pris

Pris

Kr. 6.500 ekskl. mva.

www.juc.no/EIUT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

andre som ønsker å få en innføring i entrepriserett.

Book en plass via
www.juc.no/EPRI

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.

28

29

Entrepriserett - nyheter

Entrepriserett - spesialistkurs

Oppdatering på sentrale dommer, avgjørelser og endring

Prisformater, kontraktsmodeller og klassiske fallgruver

Innhold

Innhold

Kurset gjennomgår nyheter og sentrale dommer som

På dette kurset i entrepriserett vil du bli oppdatert på

Tid og sted

har vært avsagt den siste perioden, og avgrenset til

de mest aktuelle temaene innen bygge- og entreprise-

det seneste året. Vi vil ha særlig fokus på sentrale

rett, slik at du i etterkant kan bevege deg fritt innenfor

Tid og sted

17. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

avgjørelser fra lagmannsrettene og Høyesterett, men

området og gi kvalifisert rådgivning.

14. februar 2023 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

vil også behandle dommer fra tingrettene som er

0161 Oslo

prinsipielle eller inneholder interessante problemstil-

Lovverket og praktiseringen av entrepriserett er i sta-

linger. Vi vil gjennomgå konkrete tvister og diskutere

dig utvikling, og det er derfor viktig å være oppdatert

hvilken praktisk betydning dommene har utover den

på de siste vesentlige endringene. Dette kurset foku-

enkelte sak.

serer på entrepriserettens mest aktuelle og vesentlige

Kursledere

problemstillinger, slik at du vil være fullt oppdatert

• Øystein Myre Bremset, Advokat og

7 leksjoner

Kursledere
• Arild Skage, advokat og partner hos
CMS Kluge
• Vegar Vatne, senioradvokat hos CMS

7 leksjoner

Nyhet

Høyres Hus, Stortingsgata 20

I tillegg vil vi på kurset gjennomgå eventuelle nyheter

på feltet og få innsikt i erfaringer med eventuelle

og endringer av bransjestandarder - med særlig fokus

endringer.

0161 Oslo

partner hos Grette Advokatfirma

på de sentrale NS-standardene.

Kluge

Emner er bl.a.:
Emner er bl.a.:

•

Hvor går det typisk galt i byggeprosjekter?

•

En oppdatering på nyheter og sentrale dommer

•

Ulike prisformater: Hva passer for mitt prosjekt?

fra det seneste året

•

Ulike kontraktsmodeller, særlig om samspillskon-

•

Gjennomgang av konkrete tvister og praktisk
betydning av dommer

•

trakter
•

Oppdatering på nyheter og endringer av bransjestandarder

Dokumentasjon av krav: Hvor går veien etter
HAB-dommen?

•

Hvilke kvalitetskrav gjelder for kontraktsgjenstanden? Gjelder det egne kvalitetskrav for

Målgruppe

utbedring?
•

Nytt fra rettspraksis

Advokater, fullmektiger og andre som ønsker å holde

Book en plass via

seg oppdatert på nyheter innenfor entrepriserett.

Målgruppe

Pris

Kurset i entrepriserett retter seg mot advokater, juri-

Kr. 6.500 ekskl. mva.

seg med bygg og anlegg, og som ønsker en oppdate-

ster og andre utøvere som daglig eller jevnlig befatter
ring om de mest aktuelle temaene.

www.juc.no/SPER

www.juc.no/ERNYT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Book en plass via

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.

30

31

Fallgruver i bygg- og entreprenørbransjen

Husleietvister i praksis
Med fokus på advokatenes rolle i Husleietvistutvalget

Hvordan du unngår å havne i erstatningsansvar

Innhold

Innhold

Brudd på ansvarshavers plikter kan sanksjoneres med

1. september 2021 ble Husleietvistutvalget landsom-

Tid og sted

både bøter og fengsel. Nytt er at brudd på ansvarsha-

fattende og obligatorisk. Dette gjør at advokater og

vers plikter kan medføre erstatningsansvar for formue-

andre som jobber med husleiesaker bør ha kunnskap

Tid og sted

27. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

stap overfor tredjemann. Før byggesaksreformen i

om prosessen i Husleietvistutvalget, samtidig som

27. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

1995 var slikt ansvar uaktuelt. Viktige tiltak for å unngå

de også må holde seg oppdatert på nyere praksis i

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

erstatningsansvar er å kjenne til regelverket, samt ha

Utvalget og domstolene.

0161 Oslo

Kurset er rettet mot de som vil holde seg ajour på

7 leksjoner

7 leksjoner

gode kvalitetsrutiner.

Kursleder

Emner er bl.a.:

husleierettens område, og som samtidig ønsker tips

Kursledere

• Roy Nordli, CEO/kursansvarlig hos Eks-

•

Nye rettsregler (ulovfestet) slik at ansvarshaver er

og råd om hva som er viktig å fokusere på når saker

• Anne Mette Hårdnes, advokat og part-

bedre rustet til å unngå erstatningsansvar overfor

skal behandles i Husleietvistutvalget.

terngransking

3. mann ved brudd på plan- og bygningsloven
•

• Ola Fæhn, advokat og partner hos For-

Vilkårene for at ansvarshaver og underentre-

Emner er bl.a.:

prenører uten ansvarsrett kan pådra seg bøter

•

En gjennomgang av praktiske husleietemaer

overfor kommunen ved brudd på plan- og

•

Oppsigelse/utkastelser, leieøkning, erstatning

bygningsloven
•

Vilkårene for at ansvarshaver og underentrepre-

•

ansvarsretten

Gjennomgang av konkrete tvister og praktiskeutfordringer

•

Tips om hvordan saker bør presenteres for

•

En oppdatering av nyheter og rettspraksis fra det

Gjennomgang av Direktoratet for Byggkvalitet
sine anbefalinger knyttet til kvalitetskontroll av

Husleietvistutvalget
seneste året

Målgruppe

Målgruppe

Ledelsen, styret og ansatte i bygge- og anleggsbran-

Advokater, fullmektiger, boligforvaltere og utleiere

sjen, entreprenørfirma, tømrerfirma, arkitektfirma,
elektrikerfirma mv. som har blitt gitt ansvarsrett/skal

brukeradvokaten

ved opphør
•

nører uten ansvarsrett kan pådra seg fengselsstraff ved brudd på plan- og bygningsloven

ner hos Forbrukeradvokaten

som ønsker å holde seg oppdatert og få tips om behandling av husleietvister.

søke om ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven.

Book en plass via
www.juc.no/FALLBY

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

32

Pris

Pris

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/HUSPRA

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

33

Kjøp av utviklingseiendom

PropTech og juss

Om mulige avtaleformer og virkningen av disse

Problemer knyttet til teknologi og nye forretningsmodeller i eiendom

Innhold

Innhold

Ved kjøp og salg av utviklingseiendom bør partene

Hvordan håndtere juridiske problemstillinger knyttet

Tid og sted

vurdere særskilte mekanismer knyttet til pris og

til ny teknologi og nye forretningsmodeller i eiendom?

risikofordeling for å oppnå en avtale som er tilfredsstil-

Eiendomsbransjen er i endring og advokater må for-

Tid og sted

25. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

lende for både kjøper og selger. Standardkontraktene

holde seg til en ny virkelighet i sin rådgivning. Når det

16. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

er rettet mot ordinære kjøp og salg, og inneholder

gjelder implementering av nye boformer, co-working,

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

derfor ikke slike mekaniser. Utviklingsavtalene har ofte

smarte bygg mv. ligger jussen bakpå, og det er ikke

0161 Oslo

et lengre perspektiv som kan innebære at partene

alltid like enkelt å løse problemstillinger som dukker

Kursledere

har signert på en avtale som etter årenes løp gir et

opp. Kurset gir en unik innsikt i praktiske problemstil-

annet resultat enn ønsket og forventet. Dette kan

linger som stadig dukker opp, men som det er skrevet

Kursleder

• Lars Råmunddal, advokat og partner

også medføre at en av partene sitter igjen med en

lite om.

• Henrik Botten Taubøll, managing as-

7 leksjoner

hos Advokatfirmaet Føyen AS
• Anette Thunes, advokat og partner hos
Advokatfirmaet Føyen AS

uforholdsmessig stor andel av verdiene. Derfor er det

7 leksjoner

sociate hos Wiersholm

sentralt å ha kunnskap både om mulige avtaleformer

Emner er bl.a.:

og virkningen av disse.

•

Utfordringene knyttet til implementeringen av
co-living og co-owning, i henhold til eiendoms-

Emner er bl.a.:
•

Innføring i de alminnelige meglerstandardene

•

Dypere innsikt i hvilke avvik fra meglerstan-

meglerloven, burettslagslova, eierseksjonsforhold, bustadoppføringslova, husleieloven mv.
•

dardene som bør vurderes ved kjøp og salg av
•
•

•

Dypere innsikt i vurdering av nye bokonsepter
som leie til eie eller deleie

utviklingseiendom

•

Hybride kontormodeller og co-working,

Forståelse av ulike oppgjørsmekanismer, sikker-

•

Personvern og GDPR ved smarte bygg

hetsstillelse mv.

•

Overblikk over relevante ESG-regler og hvordan

Innføring i prismekanismer og avtalemodeller

proptech påvirkes av bærekraftskrav

som kan bidra til at selger oppnår en god pris og

•

Nye finansieringsmodeller, som crowd-funding.

kjøper reduserer sin risiko

•

Faglig oppdatering på eksisterende og kommen-

Innsikt i utviklingsforløpet fra kjøp av råtomt til

de konsepter og utviklingen bransjen står overfor

ferdig utviklet prosjekt

Målgruppe
Book en plass via
www.juc.no/KJOPU

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

alle som jobber med kjøp og salg av utviklingseiendom.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Målgruppe
Advokater, beslutningstakere i eiendomsselskaper
og andre som har behov for å vite mer om juridiske
muligheter og fallgruver innen eiendom og teknologi

Book en plass via
www.juc.no/PROPT

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.

34

35

Teknisk tilstandsrapportering av næringseiendom

Vedlikeholdsansvar ved tilbakelevering
Unngå konflikter og tvister

Grensesnittet mellom juridiske og byggetekniske forhold

Innhold

Innhold

Kurset gir kunnskap om grensesnittet mellom juridiske

Tilbakelevering av lokaler er en stadig kilde til konflikt

Tid og sted

og byggetekniske forhold gir store synergier, som vil

mellom utleier og leietaker, og standardavtalene

kunne ha avgjørende betydning i rådgivningen ved

inneholder ikke tilfredsstillende regulering, og vies

Tid og sted

14. mars 2023 kl. 09.30-14.30

kjøp/salg og utleie av næringseiendom.

liten oppmerksomhet i kontraktsforhandlingene.

9. februar 2023 kl. 09.30-14.30

Kurset tar for seg grensesnittet mellom juss og tekni-

Høyres Hus, Stortingsgata 20

Kurset vil gi en innføring i referansegrunnlaget,

ske vurderinger, og lærer deg hvordan du juridisk kan

0161 Oslo

definisjoner, metodikk, og beskrive grunnlaget for og

håndtere de utfordringene du møter ved tilbakeleve-

omfanget av den tekniske analysen og hvordan en

ring av lokaler.

Kursledere

Ubytte er bl.a.:

• Jacob Solheim, Advokat og partner hos

5 leksjoner

Nyhet

Høyres Hus, Stortingsgata 20
0161 Oslo

Kursleder

tilstandsanalyserapport skal forstås og anvendes.

• Nils-Erik Christiansen, Partner og styreEmner er bl.a.:

leder hos BER

•
•

•

Innføring i referansegrunnlaget, definisjoner,

som man møter i forbindelse med tilbakelevering

metodikk, NS3424 og NS3451

av lokaler

Formål og planlegging grensesnitt, for vedlike-

•

holdsbudsjettering
•

www.juc.no/TTN

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Føyen Advokatfirma
• Nils-Erik Christiansen, Partner og styreleder hos BER

Dypere innsikt i vurdering av hvordan avtaler
ved tilbakelevering

•

dering

Book en plass via

Nyhet

håndteres forut for overtakelse, i leieperioden og

Byggteknisk tilstand - Bygninger over tid, historisk tilbakeblikk som grunnlag for tilstandsvur-

•

Viten til juridisk å kunne takle de utfordringene

5 leksjoner

En forståelse av grensesnittet mellom utleiers
ansvar og leietakers ansvar

Vedlikeholdsplanlegging - Forskjellige former for

•

Krav til dokumentasjon

vedlikehold

•

Må det utskiftes, eller kan det repareres?

•

Teknisk tilstandsrapport: Oppdraget, prinsipper,

•

rapportformater og grensesnitt

Emner er bl.a.:

•

Dele erfaringer og eksempler

•

Rettigheter og forpliktelser

•

Innholdet i begreper og grensedragninger

Målgruppe

•

Forbedringer/endringer av leieobjektet

Alle som er interessert i samlet kunnskap om både
juridiske og tekniske utfordringer/aspekter i forbin-

Målgruppe

delse med teknisk tilstandsrapportering av næringsei-

Kurset er relevant for alle som jobber med uttleieing

endom.

av næringseiendom.

Pris

Pris

Kr. 5.500 ekskl. mva.

Kr. 5.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/VETIL

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Etikk i fokus

Hvordan bli en enda bedre forhandler
Om grunnleggende forhandlingsmetode i praksis

Se problemene, ta ansvar og gjør gode valg

Innhold

Innhold

Å opprettholde en høy etisk standard er viktig for

Vi har alle forhandlet siden vi nesten var nyfødte. Alle

Tid og sted

advokater og jurister, da det bidrar til større tillit og økt

har forhandlingserfaring, men hvor mange forhandler

innflytelse. Etisk svikt skyldes ofte manglende

med støtte i en erfaringsbasert metode? Som i livet

Tid og sted

20. oktober 2022 kl. 09.30-14.30

oppmerksomhet om sakens etiske dimensjoner og

ellers, kan vi alltid bli bedre med mer erfaring. Men

15. februar 2023 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

konsekvensene av egne valg. Dette kan gjøre oss

skal vi bli virkelig dyktige, må en viss metode brukes

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

sårbare for å trå feil, selv om vi ønsker å handle riktig.

som støtte til erfaringene.

0161 Oslo

Kursleder

Ved å kjenne til feilkildene og hvordan de påvirker

forhandlingskurset er basert på Harvard-metoden

oss, vil vi også bli i bedre stand til å identifisere etiske

og gir en effektiv innledning til en metodisk tenking i

Kursleder

• Sverre Blandhol, professor ved Institutt

problemer - som er selve forutsetningen for å kunne

forhandlinger og hvordan metode brukes i praksis. Vi

• Sigurd Knudtzon, advokat og partner

ta gode valg.

gjennomgår de tre grunnleggende sidene ved enhver

5 leksjoner

for offentlig rett ved UiO

7 leksjoner

Nyhet

hos Wahl-Larsen Advokatfirma

forhandling: De materielle sidene (posisjonering,
Kurset gir deg teoretisk, samt essensiell praktisk

innrømmelser, strategi/taktikk, etc.), kommunikasjons-

innsikt som du kan anvende i egen profesjonell virk-

prosessen og den menneskelige dimensjon

somhet – for å sørge for at integritet og etikk holdes i
hevd.
Emner er bl.a.:
•

Etikk i praksis - særlige utfordringer

•

Årsaker til manglende etisk oppmerksomhet

•

Hvordan vi kan bli offer for feilfokusering,

Utbytte:
•

Hvordan forberede seg effektivt på forhandling

•

Analysere og forstå både egne og motpartens
interesser, og bruke denne kunnskap aktivt i
forhandlingssituasjonen.

•

•

Forstå og forholde seg til det faktiske maktspillet
som foregår, både åpenbart og mindre synlig

ansvarsfraskrivelser, dårlige unnskyldninger og
gruppetenkning

•

Bærekraftige relasjoner til forhandlingspartnere

Hvordan vi kan ta tilbake kontrollen og sørge for

•

Håndtere tøffe forhandlingsmotstandere

bedre etisk oppmerksomhet

Målgruppe
Book en plass via
www.juc.no/ETFO

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Målgruppe
Advokater og andre som forhandler mye i sitt arbeid.

Advokater og jurister som i en profesjonell sammen-

Den praktiske casen er basert på et typisk M&A tilfelle,

heng trenger forståelse og ferdigheter i praktisk etikk.

personer som arbeider innen dette område vil kunne
ha særlig nytte av kurset.

Pris
Kr. 4.995 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/BFOR

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.
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39

Kommunikasjon i forhandlinger

Legal Project Management

Slik behersker du informasjonsspillet

Your toolbox for adapting to a changing legal market

Innhold

Content

Forhandlinger kan beskrives som et informasjons-

Your toolbox for adapting to a changing legal market!

Tid og sted

spill, der nøkkelen til gode resultater ligger i hvilken

The market for legal services has changed significantly

informasjon du klarer å få innsikt i og hvordan du

in recent years: from a sellers' market to a buyers' mar-

Time and place

22. november 2022 kl. 09.30-16.00

deler informasjonen du selv sitter på. For å oppnå

ket where clients require "more for less". Legal Project

November 10, 2022 09.30 AM - 4.00 PM

Høyres Hus, Stortingsgata 20

gode resultater er det behov for åpen og sannferdig

Management is an internationally established method

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

informasjonsutveksling fra begge sider, men for den

for managing legal matters that gives you the tools for

0161 Oslo

enkelte forhandler er det risiko ved å si for mye. For å

providing more client value at better predictable costs

Kursleder

håndtere dette dilemmaet er det nødvendig med høy

as well as working more efficiently.

Course leader

• Sverre Blandhol, professor ved Institutt

Dette kurset gir deg teori og essensielle praktiske inn-

Course contents:

• Marion Ehmann, Member of the

sikter du kan anvende for å håndtere kommunikasjon

Introduction to Legal Project Management, different

German Bar, LL.M, ICF-certified and

og informasjonsutveksling i forhandlinger, slik at du

roles in a legal project, the 4 phases of each project:

Certified Legal Project Practioner from

oppnår optimale og varige resultater effektivt.

•

the ILPM

7 leksjoner

for offentlig rett ved UiO

bevissthet og konkrete kommunikasjonsteknikker.

Phase 1 Initiation: high-value questions, stakehol-

7 lessons

der mapping, scoping dialogue, project charter.
Emner er bl.a.:
•

Forhandlinger som informasjonsspill. Utfordringer og muligheter

•

Kjenn deg selv som forhandler

•

Hvordan få ut mest mulig informasjon fra den
andre siden

•

Hvordan beskytte deg mot løgn og villedning

•

Kunsten å stille gode spørsmål og effektivt lytte

•
•

•

Phase 2 Planning: iron triangle, Work Structure,
estimating time, managing dependencies.

•

Phase 3 Execution: risk management, Kanbanboards, effective project meetings, cost control.

•

Phase 4 Closure: successful delivery, evaluation
with clients, lessons learned with team.

til svarene

Target group

Effektiv empati, trygge svar og spørsmål som gjør

All lawyers who give legal advice to organisations –

en forskjell

inhouse or law firm, small or big teams, partner or

Praktiske øvelser og oppgaver

associate, general counsel or legal counsel – regardless of the area of law that they practice. If you want to

Book en plass via
www.juc.no/KOMFOR

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Målgruppe

improve the value you provide to your clients while at

Advokater og andre som ønsker å bli enda bedre

profitability and a good worklife balance, this course

forhandlere.

is for you.

Pris

Price

Kr. 6.500 ekskl. mva.

NOK 6.500 ex. VAT

the same time keeping costs under control or a good

Sign up with

www.juc.no/LEGAL

Participate in classroom teaching
or livestream

41

Norsk juss på engelsk

Utvikling av forretningsadvokater og advokatfirma

En verktøykasse for færre misforståelser på engelsk- og norsk!

Hvordan kan advokater og ledere skape vekst og lønnsomhet?

Innhold

Innhold

Dette kurset skiller seg fra standard «Legal English»-

Overraskende mange gode jurister opplever overgan-

Tid og sted

kurs ved at det fokuserer på det mange advokater

gen til å bli en vellykket forretningsadvokat som utfor-

finner mest utfordrende - å formulere og forklare norsk

drende, samtidig som en rekke partnere erkjenner at

Tid og sted

2. november 2022 kl. 09.30-16.00

juss på engelsk. Formålet med kurset er å bevisstgjøre

deres største forbedringspotensiale er det kommer-

12. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

deltakerne på fordelene ved å tydeliggjøre og forenkle

sielle, eller deres rolle som ledere - ikke som jurister.

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

sentrale tekster - både på norsk og engelsk. Kurset

Mye tyder dessuten på at det er overraskende store

0161 Oslo

vil også bidra med teoretiske og praktiske verktøyer

utviklingsforskjeller mellom tilsynelatende like firmaer.

7 leksjoner

7 leksjoner

Kursleder

som er sentrale for å kunne løfte egne formidlinger på
engelsk til et høyere nivå. Kurset utvikles i samarbeid

Emner er bl.a.:

Kursleder

• Willian Peter Nordan, advokat og part-

med Legaltrans AS, Norges ledende spesialist på

•

• Paul Bellamy, Owner & CEO hos Bellamy

ner hos Advokatfirmaet Berngaard

Innsikt i best practice fra vellykkede firmaer i

juridiske oversettelser, og baserer seg på to tiår med

Norge og utlandet, herunder også noen lærdom-

erfaringer fra juridisk oversettelsesarbeid.

mer fra kompetansebedrifter i andre relevante

Consulting AS

bransjer
Emner er bl.a.:
•

Samspillet mellom jurister og oversettere

•

Klart språk som grunnlag for gode oversettelser
og gode avtaler/regelverk

•

Forståelse for hvordan ulike ledere, roller, kompetanser og grupper kan og bør samordnes dersom
ambisiøse målsettinger skal nås

•

Innspill på hvordan du kan sikre en bedre kar-

•

Å skrive engelsk for et internasjonalt publikum

riereutvikling ved å vektlegge prosesser og ar-

•

Oversetterens verktøykasse: ordbøker, lovover-

beidsmetoder som tjener både egne og firmaets

settelser, andre kilder

interesser

Målgruppe

Målgruppe

Advokater og jurister som arbeider innen «særnorske»

Styremedlemmer, partnere, senioradvokater og stabs-

rettsfelt, men med engelsk som arbeidsspråk, eller

ledere i forretningsadvokatfirmaer.

betydelig innslag av engelske og internasjonale klienter. Kurset er også godt egnet for andre profesjonelle

Book en plass via
www.juc.no/NOEN

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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som arbeider mye med juridiske krav og regelverk i en

Pris

internasjonal kontekst.

Kr. 7.500 ekskl. mva.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/UAFA

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Vitnepsykologi møter juridiske prinispper
Juridiske prinispper på akkord med vitne- og beslutningspsykologi

7 leksjoner

Innhold
Kurset gir en gjennomgang av hvordan den men-

Tid og sted

neskelige hukommelse og tenkning fungerer og

15. november 2022 kl. 09.30-16.00

hendelsesforløp. Gjennomgangen vil relateres til norsk

Høyres Hus, Stortingsgata 20

juss og norske kriminalsaker, og vi vil se på mulige

0161 Oslo

mottiltak.

Kursledere

Vitnepsykologien har dokumentert mange måter hvor

• Tim Brennen, professor ved Psykologisk

sammenheng, for eksempel at de er irrasjonelle, har

institutt ved UiO
• Asbjørn Rachlew, Politioverbetjent ved

hvilke feil dette kan påføre en saksfremstilling eller et

mennesker er mindre enn optimale aktører i rettslig
upålitelig hukommelse, eller er påvirket av irrelevante
faktorer. I store og små saker er fallgruvene alltid til

Politihøgskolen og gjesteforsker ved

stede, og eksempler fra norsk rett viser at det forekom-

Norsk senter for menneskerettigheter

mer vitnepsykologiske feilgrep under innhenting og

ved UiO

vurdering av bevis.
Emner er bl.a.:
•

Feil ved hvordan mennesker ser verdenen og hva
de husker av hva de har opplevd

•

Logiske brist ved hvordan mennesker tenker og
bedømmer

•

Kræsj mellom sentrale norske juridiske prinsipper
og læren om vitnepsykologi

•

Justisfeil og hvordan motvirke dem

•

Veien videre

Målgruppe
Alle med en rolle i rettssystemet fra etterforskning til

Book en plass via

dom kan ha nytte av kurset, herunder påtalejurister,
forsvarsadvokater og dommere.

www.juc.no/VITNE

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.
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45

Evaluering i offentlig anskaffelser

Evaluering av tilbud
Innlevering, tildeling og avlysning

Å lage og forstå evalueringsmodeller

Innhold

Innhold

På kurset får du en forståelse for hvordan håndtere

Du vil som deltaker få en større forståelse for hvilke

Tid og sted

fasen fra tilbudene er levert inn og til konkurransen

krav som gjelder for å utforme og bruke evaluerings-

avsluttes med tildeling eller avlysning. Dette med

modeller, samt det å skulle velge riktig modell for din

Tid og sted

2. og 3.november 2022 kl. 09.30-16.00

hensyn til behandling av de skriftlige tilbudene, samt

konkrete anskaffelse. Som leverandør vil du i større

29. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

kontakt med leverandørene i form av avklaringer,

grad kunne forstå hvordan ulike evalueringsmodeller

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

dialog eller forhandlinger. Du får også kunnskap om

fungerer, og hvordan man får en best mulig score

0161 Oslo

Emner er bl.a.:
De rettslige kravene til hva som må angis i kon-

Kursledere

kurransegrunnlaget om evalueringsmodeller

• Alf Amund Gulsvik, advokat og partner

14 leksjoner

7 leksjoner

håndtering av klager og klageprosesser.

Kursledere

Kurset har en praktisk vinkling, men fokuserer på de

• Marianne Dragsten, advokat og partner

rettsreglene som gjelder for evalueringsprosessen,
samt praksis fra EU-domstolen, norske domstoler og

hos Vaar Law

•
•

klagenemnda for offentlige anskaffelser som er av
betydning for de aktuelle temaene som blir tatt opp.

Hva oppdragsgiver må fastsette før mottak av
tilbud

•

Hva oppdragsgiver kan ta stilling til etter mottak
av tilbud

Emner er bl.a.:

•

Muligheten for å endre på evalueringsmodell

•

•

Adgangen til å skifte ut en ulovlig evaluerings-

Tilbudsåpning og den første kontrollen med

hos CMS Kluge
• Bjørnar Alterskjær, Managing Partner
hos CMS Kluge
• Isabell Fjetland, Senioradvokat hos CMS
Kluge

modell

tilbudene
•

Evaluering av tilbud

•

Hvordan ulike evalueringsmodeller fungerer

•

Avvisning av tilbud

•

Verktøy til å sette riktig vekting på tildelingskri-

•

Dialogen i tilbudskonkurranser

•

Forhandlinger i konkurranse med forhandling

•

Fra tildeling til kontraktsinngåelse

Målgruppe

•

Vedståelsesfristen

Kurset er et spesialistkurs for de som ønsker å få en

•

Avlysning av konkurransen

bedre rettslig evalueringsteknisk forståelse for valg av

terier

evalueringsmodell, samt en forståelse for når de ulike

Book en plass via
www.juc.no/EVTI

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

46

Målgruppe

valgene må tas. Kurset er også relevant for leverandø-

Kurset er et spesialistkurs og passer for innkjøpere,

tilbudet for å skulle matche den evalueringsmodellen

jurister og andre som arbeider med offentlige anskaf-

som oppdragsgiver kommuniserer at de vil benytte.

rer som ønsker å forstå hvordan man best bør tilpasse

felser.

Pris
Kr. 10.995 ekskl. mva.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/EVAO

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Fordypning i IT-kontrakter

Gjennomføring av anskaffelser etter del II og III

Med fokus på ERP, SLA og tredjepartsavtaler

Med fokus på kunngjøringspliktige anskaffelser

Innhold

Innhold

Når jus møter IT. Digitaliseringen av samfunnet er i

Etter kurset har du grunnleggende forståelse for

Tid og sted

full gang, og jussen halter etter. I dette kurset gjør vi

hvordan håndtere og gjennomføre anskaffelser som er

dypdykk i noen konkrete temaer som er relevante for

kunngjøringspliktige. Kurset tar for seg planleggings-

Tid og sted

31. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

advokater/jurister som har jobbet med IT-kontrakter

fasen, tilbudsfasen og evaluering og avslutning av

18. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

en stund. Kurset har hovedfokus på noen utvalgte

konkurransen med kontraktsinngåelse. Du vil kjenne

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

avtaletyper, men gjennomgangen er også relevant for

til de grunnleggende reglene som gjelder for disse

0161 Oslo

andre typer kontrakter. Få et unikt innblikk i noen av

konkurransene, herunder for utarbeidelse av konkur-

Kursledere

de nyeste og mest anvendte kontraktene i IT-bransjen.

ransegrunnlag, valg av leverandører som skal inngi

Kurset gir deg en gjennomgang av hva man bør tenke

tilbud, evaluering av tilbud og kontakt med leverandø-

Kursleder

• Elin Mathisen, advokat og partner hos

på og hva som bør være med når man inngår disse

rene i form av avklaringer, dialog eller forhandlinger,

• Marianne Dragsten, advokat og partner

kontraktene:

tildeling av kontrakt og klagehåndtering.

7 leksjoner

advokatfirmaet Berngaard
• Bo Hjort Christensen, bedriftsrådgiver
hos Bo Hjort Christensen AS
• Marte Sofie Hatling, advokat hos

Computas AS

• Service Level Agreement (SLA)

Emner er bl.a.:

• ERP-avtaler (med fokus på SSA-Sky)

•

Regelverkets formål og oppbygging

•

Terskelverdier og anskaffelsens verdi

•

Anskaffelsesloven § 4 og de grunnleggende

Emner er bl.a.:
•
•

Book en plass via
www.juc.no/ITSPES

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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hos Vaar Law AS

• Tredjepartsavtaler

Gapgemini
• Bent J. Syversen, konsernadvokat hos

7 leksjoner

ERP-avtaler: Erfaringer og tips – valg av avtale-

prinsippene

maler

•

Anskaffelsesforskriften del II og III

SLA – avtaler: Hva er det, og hva er viktig å

•

Felles regler

regulere?

•

Evaluering av tilbud

•

Tredjepartsavtaler

•

Avvisning av tilbud

•

Heving av IT-kontrakter

•

Tildeling av kontrakt

Målgruppe

Målgruppe

Kurset er beregnet for deg som har jobbet med ITkon-

Innkjøpere, jurister og andre som ønsker å lære mer

trakter tidligere og som har oversikt over (men

om hvordan håndtere anskaffelser etter anskaffelses-

ikke nødvendigvis full kontroll på) de grunnleggende

forskriften del I og forsyningsforskriften del I, jf.

begrepene og standardene.

anskaffelsesloven § 4. Kurset fungerer også fint som et
grunnkurs.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/OAINN

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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IT-kontrakter - klassiske fallgruver

Gjennomføring av mindre anskaffelser - fra a til å
Med fokus på ikke-kunngjøringspliktige anskaffelser

Om fallgruver ved forhandling, inngåelse, fornyelse og oppfølging

Innhold

Innhold

Etter kurset har du en god forståelse for hvordan

Hva er spesielt for IT-kontrakter og skytjenester? Vi gir

Tid og sted

håndtere og gjennomføre anskaffelser som ikke

deg et innblikk i IT-kontraktsverdenen og muligheten

er kunngjøringspliktige. Kurset vil ta for seg både

til å lære mer om skytjenester og hva du bør passe på

Tid og sted

17. november 2022 kl. 09.30-12.30

planleggingsfasen, tilbudsfasen og evaluering og

når du skal lage, inngå, forhandle, fornye eller følge

23. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

avslutning av konkurransen med kontraktsinngåelse.

opp alle typer IT-kontrakter for å unngå fallgruver. Vi

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

Du vil kjenne til de grunnleggende reglene som gjel-

gir deg også en gjennomgang av nyttige begrep og

0161 Oslo

der for disse konkurransene, herunder for utarbeidelse

praktiske eksempler til kontraktsarbeidet.

Kursleder

av konkurransegrunnlag, valg av leverandører som

På kurset får du blant annet nn oversikt over forskjel-

skal inngi tilbud, evaluering av tilbud og kontakt med

lige typer IT-tjenester, kjennskap til hva skytjenester er

Kursledere

• Marianne Dragsten, advokat og partner

leverandørene i form av avklaringer, dialog eller for-

– og ikke. En presentasjon av de kontraktsmalene som

• John Nilssen, Advokat, IT, IP og person-

handlinger, tildeling av kontrakt og klagehåndtering.

er på markedet og dypere innsikt i hvilke kontraktsma-

vern hos Advokatfirmaet Berngaard AS

7 leksjoner

hos Vaar Law AS

ler som passer til hvilke tjenester.
Emner er bl.a.:
•
•

Book en plass via
www.juc.no/ANSKA

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Emner er bl.a.:

ulike deler og terskelverdier

•

Forskjellige typer IT-tjenester og forskjellige typer

Anskaffelsesloven § 4 og de grunnleggende

kontrakter. Hvordan finne den beste standar

prinsippene

kontrakten, og hvis den ikke finnes eller passer

•

Beregning av anskaffelsens verdi

perfekt; hva gjør man da? Konkrete råd om bruk

•

Planlegging etter anskaffelsesforskriften del I

av kontraktsmalene og utfylling av bilagene.

•

Invitasjon av deltakere og frivillig kunngjøring

•

Tilbudsfasen, tilbudsinnlevering og tilbudsfrist

•

Evaluering av tilbud

•

Dialog med tilbyderne

•

Kontraktsinngåelse

•

Skytjenester for dummies – Hva er det og hvordan avtalereguleres det?

•

IT-kontrakter og alminnelige kontraktsrettslige
prinsipper – hva skjer når kontrakten er taus?

Målgruppe
Kurset er beregnet på deg som ikke har jobbet veldig

Innkjøpere, jurister og andre som ønsker å lære mer

mye med IT-kontrakter tidligere. Du kan gjerne være

om hvordan håndtere anskaffelser etter anskaffelses-

«nybegynner», men kurset er også nyttig for dem som

forskriften del I og forsyningsforskriften del I, jf.

har jobbet noe med IT-kontrakter.

anskaffelsesloven § 4. Kurset fungerer også fint som et
grunnkurs.

Pris

• Elin Mathisen, advokat og partner hos
advokatfirmaet Berngaard AS

Regelverkets formål og oppbygging, regelverkets

Målgruppe

7 leksjoner

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/ITKON

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.
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51

Konkurranserettslig compliance

Offentlige anskaffelser - en nyhetsoppdatering

Når myndighetene banker på...

De siste avgjørelsene fra domstolene og KOFA

Innhold

Innhold

Kurset gir deg en oversikt, samt forståelse for praktisk

Det kommer årlig et stort antall avgjørelser fra

Tid og sted

compliance. Du vil tilegne deg kunnskapen som

EUdomstolen, norske domstoler og KOFA. Noen er

trengs for å bli i stand til å ivareta et foretaks interesse

prinsipielle, noen er interessante og noen har stor

Tid og sted

20. oktober 2022 kl. 09.30-14.30

ved uanmeldte inspeksjoner og videre oppfølgning.

praktisk betydning for den daglige gjennomføringen

18. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

av anskaffelser. Kurset vil fokusere på de ulike fasene

Høyres Hus, Stortingsgata 20

Emner er bl.a.:

i en anskaffelse med hovedvekt på siste praksis og

0161 Oslo

•

Hva er god compliance?

denne praksis' påvirkning av hvordan man bør gjen-

Kursleder

•

Dawn raids: formelle rammer for konkurranse-

nomføre anskaffelser og inngi tilbud. Vi vil gjennomgå

myndighetene

nyeste praksis med utgangspunkt nedenstående

Kursledere

• Odd Stemsrud, partner/advokat og

emner.

• Alf Amund Gulsvik, advokat og assosiert

5 leksjoner

Høyres Hus, Stortingsgata 20
0161 Oslo

•

Dawn raids: praktisk håndtering

leder Advokatfirmaet Grettes

•

Lempningsinstituttet

konkurranserettsavdeling

•

Ivaretakelse/kommunikasjon: ansatte, eiere/børs,

Emner er bl.a.:

kunder og samfunnet

•

7 leksjoner

partner hos CMS Kluge Advokatfirma AS
Kvalifikasjonskrav – utforming og vurdering

•

Sanksjoner: overtredelsesgebyr / straff

•

Compliance i domstolene: erstatningskrav fra

•

Kravspesifikasjon – utforming og besvarelse

kunder og andre

•

Avvisningsspørsmål av tilbydere

•

Avvisning av tilbud

Målgruppe

•

Rett og plikt til avlysning

•

Evaluering

Kurset er rettet mot personer som enten har interesse

•

Begrunnelse

for, eller som til daglig arbeider med

•

Innsyn

• Bjørnar Alterskjær, managing partner
hos CMS Kluge Advokatfirma AS

oppfyllelse

konkurranserettslig compliance.

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

Målgruppe
Kurset er for alle som er involvert i offentlige anskaffelser og ønsker en oppdatering på hvordan siste
praksis påvirker den praktiske gjennomføringen av en
anskaffelse.

Book en plass via
www.juc.no/KOCOM

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/OANY

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Offentlig anskaffelse og entreprise

Statsstøtterett - en innføring

Typiske fallgruver

En grundig innføring i regelverket

Innhold

Innhold

Hvilke regler i anskaffelsesregelverket er det særskilt

På kurset får du bl.a. et overblikk og forståelse for

Tid og sted

viktig å kjenne til ved gjennomføring eller deltakelse i

statsstøttereglenes rolle i norsk rett, og praktiske ver-

offentlige bygge- og anleggsanskaffelser? Og hvordan

ktøy for å kvalitetssikre egne statsstøtterettslige vur-

Tid og sted

21. november 2022 kl. 09.30-16.00

gjennomfører man gode og hensiktsmessige prosedy-

deringer. Statsstøttereglene griper inn i mye mer enn

3. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

rer innenfor rammene av disse? Under kurset vil du få

rene støtteordninger. Reglene er også relevante ved

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

kunnskap om de viktigste regler aktører innen byg-

offentlig kjøp og salg, ulike former for kapitaltilførsler

0161 Oslo

geog anleggsanskaffelser bør kjenne til, hva man ved

og i forbindelse med vurderingen av lovligheten av

Kursledere

gjennomføring og deltakelse i slike prosesser bør være

differensiering i avgifts- og skatteordninger.

Kursleder

• Fredrik Aadahl, advokat og partner hos

bør treffe for å unngå at en uønsket risiko materialise-

Emner er bl.a.:

• Odd Stemsrud, partner/advokat og

rer seg under konkurransen. Vi vil også se nærmere

•

Hvorfor statsstøtteregler?

leder Advokatfirmaet Grettes

på hva man bør passe på ved oppfølgningen av slike

•

Forbudet mot offentlig støtte

konkurranserettsavdeling.

kontrakter, herunder reglene om vesentlig endring

•

Lovlig støtte – unntaksreglene: Gruppefritakene,

Emner er bl.a.:

•

7 leksjoner

CMS Kluge
• Isabell A. Fjetland, senioradvokat hos
CMS Kluge

særskilt oppmerksom på og hvilke forhåndsregler man

7 leksjoner

notifisering til ESA
Sanksjoner: Tilbakeføring av ulovlig,

•

Anskaffelsesprosedyre og ulike kontraktsformer

•

Utforme kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

•

Statsstøtterettslige kilder: Praktiske tips

•

Reglene om avvisning og avklaring

•

Statsstøttereglene og domstolene

•

Fortolkning av konkurransegrunnlag og tilbud

•

Mulighetsromme for å avtale etterfølgende
endringer i en inngått kontrakt

ikke-kompatibel støtte

Målgruppe
Kursets målgruppe er alle jurister som ønsker en

Målgruppe

innføring i statsstøtterett og verktøy for å kvalitetssikre
egne vurderinger.

Aktører som anskaffer eller deltar i anskaffelser av
bygge- og anleggsoppdrag i en profesjonell sammenheng, herunder: Offentlige byggherrer (prosjektledere,

Pris

innkjøpere og internjurister), entreprenører (tilbudsan-

Kr. 6.500 ekskl. mva.

svarlig, prosjektledere, internjurister), rådgivere og

Book en plass via
www.juc.no/OAE

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

prosjektledere som anskaffer på vegne av andre, for
eksempel konsulentfirmaer som foretar anskaffelser
på vegne av det offentlige

Pris

Book en plass via
www.juc.no/STINN

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.
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Foreldretvister etter barneloven

Den private formuen på skiftet

Nyhets- og oppdateringskurs

Ektefellers gjeldsavleggelse, skatt og skifter på tvers av landegrensene

Innhold

Innhold

Foreldretvistene omhandler rettslig prosesser om

Til tross for koronapandemien ser vi at stadig flere

Tid og sted

foreldreansvar, bosted og samvær for barn. Kurset vil

mennesker flytter over landegrensene. Årsaken til

gi oppdatering i gjeldende rett for foreldretvistene

dette er sammensatt. Økt reisevirksomhet, utdanning

Tid og sted

27. september 2022 kl. 09.30-16.00

med fokus på Barnelovsutvalgets NOU 2020:14 Ny

og arbeid i utlandet samt en økende internasjonali-

19. januar 2023 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

barnelov. Barnelovsutvalget sendte forslag til ny

sering av handel- og næringsvirksomhet fører til at

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

barnelov på høring i januar 2021 med høringsfrist

mange velger å flytte til et annet land.

0161 Oslo

En konsekvens er at det etableres stadig flere retts-

7 leksjoner

7 leksjoner

Nyhet

06.05.22. Det foreligger nå 200 høringssvar.

Kursledere

Kurset vil fokusere på de mest relevante endringsfor-

forhold med tilknytning til mer enn ett rettssystem

Kursledere

• Maria Cabrera Stråtveit, advokat og

slagene for de mest sentrale tvistetemaene og

gjennom statsborgerskap og/eller bosetting. I dette

• Toralv Follestad, Advokat og partner hos

prosessreglene for foreldretvistene og nyere rettsprak-

kurset vil vi særlig se på rettsforhold innenfor familie

sis. På kurset vil du få en praktisk og grundig oppdate-

og arveretten. Vi vil også se grunnleggende skatte-

ring i regelverket for foreldretvister. Kurset vil gi deg

rettslige problemstillinger, herunder ved arv- og skifte

gode tips og praktiske eksempler på hvordan du som

på tvers av landegrensene. Kursets vil også omhandle

advokat i foreldretvister kan løse ulike barnerettslige

gjeldsavleggelsen på ektefelleskifte.

partner hos Dalan Advokatfirma
• Ann Kathrin Nordbø, seniordavokat hos Dalan Advokatfirma

Brækhus advokatfirma
• Kristin Hegstad, Advokat og partner hos
Brækhus advokatfirma
• Line Juuhl, Advokat og assosiert partner
hos Brækhus advokatfirma

problemstillinger.
Emner er bl.a.:
Emner er bl.a.:
•

ling: saksbehandling av foreldretvister og særKurset er delvis basert på Maria Cabrera

skilte prosessregler i barneloven, foreldreansvar,

Stråtveits bok `Foreldretvister etter

fast bosted, samvær

barneloven` fra 2021.

•

•

En oppdatering på gjeldende rett og rettsutvik-

område
•

Praktiske råd ved håndtering av foreldretvister
Sparring og erfaringsutveksling

Målgruppe
Book en plass via
www.juc.no/FEBARN

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

56

Formuesordningen i internasjonale ekteskap – en
oversikt

•

Grunnleggende skattespørsmål knyttet til arv og
skifte .Særlige skattespørsmål knyttet til arveskif-

som advokat for en av foreldrene
•

Internasjonal privatrett på familie- og arverettens

ter på tvers av landegrensene
•

Oversikt over reglene om gjeldsavleggelsen

•

Gjeldsavleggelsen på ektefelleskifte og oversikt
over praktiske problemstillinger

Kurset passer for alle som arbeider, eller som skal

Målgruppe

arbeide med saker etter barneloven.

Kurset er rettet mot advokater, dommere og jurister
som arbeider med familie- og arverett.

Pris

Pris

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/PRIVAT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Complianceutdanning - 2023

Complianceutdanning forts.

En grunnutdanning i fem moduler med avsluttende sertifisering

Innhold

Modul 3: Håndtering av tredjepartsrisiko

En grunnutdanning bestående av fem moduler med

•

Tid og sted

tilhørende avsluttende sertifisering for deg som enten

•

Modul 1-5:

offentlige organisasjoner, eller som rett og slett ønsker

Hverdag mellom kl. 09.30-16.00

en bedre forståelse for corporate compliance.

35 leksjoner

Oversikt over emnet
Regulatoriske krav, samt andre krav og forventninger til håndtering av tredjepartsrisiko, agenter

jobber med compliance i private virksomheter og

og leverandører
•

Særlig om compliance i M&A-prosesser

•

Workshop om compliance og tredjepartsrisiko

Høyres Hus, Stortingsgata 20

Vi har samlet et knippe erfarne aktører fra noen av

0161 Oslo

Norges største virksomheter, i tillegg til spesialister og

Modul 4: Varsling og undersøkelser

advokater med omfattende innsikt i regelverket. Disse

•

Oversikt over emnet

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få

vil gi deg en teoretisk, praktisk og læringsfokusert

•

Grunnleggende personvernrett i forbindelse med

mer informasjon om tid og foredrags-

gjennomgang av compliance-området.

holdere: www.juc.no/NYHET
Etter endt utdanning er du i stand til å lede en utar-

undersøkelsesprosesser, sikring av data mv.
•

Etablering og håndtering av varslingskanal

•

Planlegging og gjennomføring av interne undersøkelser

beidelse eller oppdatering av en organisasjons complianceprogram, eller være ansvarlig for en mindre intern
Kan forekomme endringer på innhold

•

Workshop omhandlende gjennomføring av
interne undersøkelser

undersøkelse. Sertifikat forutsetter at du har deltatt på
minst 80% av undervisningen.

Modul 5: Eksportkontroll og sanksjoner, myndigSertifiseringen består av følgende fem moduler:

hetsperspektiv og krisehåndtering

Modul 1: Rammeverket

•

Oversikt over dagen

•

•

Eksportkontroll og sanksjoner

•

Samarbeid med politimyndigheter, herunder

•
•

•
•

Book en plass via
www.juc.no/COMUT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Hva er compliance?

Compliance i et større rettslig perspektiv, samt
samfunnsperspektiv

Rammeverket med særlig vekt på kor-

rupsjonslovgivning: norsk lovgivning, UKBA
og FCPA

Risikovurdering

spørsmål om «selvrapportering»
•

Krisehåndtering

•

ESG-rapportering

•

Avslutningsvis: når compliance ikke strekker til –
om forholdet mellom etikk og compliance

Workshop om risikovurdering

Modul 2: Etablering og drift av et compliancepro-

Pris

gram

Kr. 34.995 ekskl. mva.

•

Oversikt over emnet – compliancestrategi

•

Etablering av et complianceprogram

•

Utvikling, trening og opplæring av ansatte og
andre

58

59

60

61

Hvitvasking og terrorfinansiering

IDD - aktsomhetsvurderinger og håndtering av tredjeparter

Det årlige oppdateringskurset

I lys av antikorrupsjonsregelverket og åpenhetsloven

Innhold

Innhold

Samfunnsutviklingen gjør at trusselbildet endrer seg,

Virksomheter opererer i en kompleks og globalisert

Tid og sted

er dette et fagområde under stadig utvikling, også

verden, og samarbeid med forretningspartnere er

med høyt trykk på lovgiversiden, nasjonalt og inter-

helt sentralt for å nå strategiske mål. Integritetsun-

Tid og sted

9. mai 2023 kl. 09.30-16.00

nasjonalt. Den teknologiske utviklingen medfører des-

dersøkelser (Integrity Due Diligence) av tredjeparter

1. desember 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

suten at metoder for hvitvasking og terrorfinansiering

har lenge vært et fokusområde for håndtering av

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

endrer seg. Det er en forventning fra myndighetene

risiko for korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet

0161 Oslo

om at rapporteringspliktige holder seg oppdatert om

(Compliance). Kursets formål er å gi en god forståelse

Kursledere

utviklingen og benytter nasjonale og internasjonale

for hvordan man kan strukturere arbeidet med hånd-

kilder i sitt daglige forebyggende arbeid. Konsekven-

tering av tredjeparter på en operativ og praktisk måte

Kursledere

• Thor Dalhaug, Advokat, statsautorisert

• Marianne Støkken Pilgaard, advokat og

7 leksjoner

ser av brudd på lovgivningen kan være betydelige,

- med særlig henblikk på anti-korrupsjonsregelverket

revisor og fagspesialist på anti-hvitvask-

både i form av sanksjoner, men også som følge av

og den nye åpenhetsloven.

området hos PwC

operasjonelle endringer som må gjøres for å overholde regelverket. Det er derfor kritisk for virksomhe-

Emner er bl.a.:

nasjonal leder for Granskning &

tene å effektivt implementere tiltak for å forebygge og

•

En oppdatering av relevant regelutvikling

Complaincehos PwC

avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

•

Praktisk forståelse for risikoklassifisering av

og avdelingsleder i Enhet for finansiell

Emner er bl.a.:

•

etterretning (EFE) hos Økokrim.

•

Krav til risikobasert tilnærming og rutiner

•

Virksomhetsinnrettet risikovurdering

•

Hva kjennetegner gode risikoreduserende tiltak

•

Risikoindikatorer og bruk av nasjonale og inter-

•

Hvordan arbeidet kan organiseres internt i en

nasjonale kilder
•
•

62

partner hos Vier Consulting AS

Hvordan gjennomføre bakgrunnsundersøkelser
av tredjeparter (IDD)

virksomhet

Sammenhengen mellom iboende risiko, risikoklassifisering og kundetiltak

www.juc.no/HVIT

• Irmela van der Bijl Mysen, advokat og

tredjeparter

• Svein Arild Damslora førstestatsadvokat

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

direktør hos PwC/Gransking & Compliance

• Gunnar Holm Ringen, Partner og

Book en plass via

7 leksjoner

Kundetiltak og løpende oppfølging, herunder

Målgruppe

forsterkede kundetiltak

Kurset er et spesialist-/nyhetskurs rettet mot Com-

•

Reelle rettighetshavere og ny lovgivning

pliance Officers, Compliance Managers, in-house

•

Politisk eksponerte personer (PEP)

Legal Counsel, Lawyers/advokater, Supply Chain, ESG,

Målgruppe

procurement og Contract Managers.

Advokater og fullmektiger og andre som arbeider med

Pris

anti-hvitvasking hos alle rapporteringspliktige foretak.

Pris
Kr. 7.500 ekskl. mva.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/IDD

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Juristen i styret og som rådgiver i styret

Kryptovaluta - skatt og regulatorisk

De juridiske utfordringene

Gjeldende rett og praksis fra et juridisk og skattemessig perspektiv

Innhold

Innhold

På kurset får du innblikk i de juridiske utfordringer du

De siste årene har blokkjede og kryptovaluta vokst

Tid og sted

som jurist kan møte i styret og som rådgiver til styret

kraftig frem. Grunnet det hittil nokså uregulerte ram-

Vi ser på vurderingen av styreverv og rammer for når

meverket er det vanskelig for aktørene å forholde seg

Tid og sted

31. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

en jurist bør og kan sitte i styret - særlig om utfordrin-

til hva som er gjeldende rett og praksis fra et juridisk

8. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

ger for advokater i styret og advokatforeningens

og skattemessig perspektiv.

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

regler. Vi kommer til å diskutere betydningen av for-

7 leksjoner

7 leksjoner

0161 Oslo

retningsmessig kompetanse: hva kan og bør juristen

Kurset gir deg en innføring innen kryptovaluta og

Kursleder

bidra med i styrets arbeid, styrets saksbehandling, sty-

tokenøkonomien, med fokus på skatterettslige,

rets vurderinger og beslutninger. Vi kommer også inn

finansregulatoriske, selskapsrettslige og avtalerettslige

Kursledere

• Geir Steinberg, advokat og partner hos

på juristens deltagelse i strategiarbeid og risikovurde-

problemstillinger.

• Mads Ribe, Senior Manager og advokat

advokatfirmaet Haavind

ringer, juristens rolle i styret i offentlig eide selskaper,
styreansvar, taushetsplikt og interessekonflikter..

hos Ernst & Young
Emner er bl.a.:
•

Klassifisering av ulike typer token (kryptovaluta)

Emner er bl.a.:

•

Desentraliserte autonome organisasjoner (DAO)

•

Juristens særlige kompetanse

•

Unike/non-fungible tokens (NFTs)

•

Hva vet egentlig juristen om drift av en virk-

•

Desentralisert finans (DeFi)

somhet og hva kan juristen eventuelt tilføre

•

KYC/AML – personvern

• Anrhon Søegaard, Senior Manager og
International Tax, Ernst & Young
• Linn Anker-Sørensen, Senior Manager,
Nordic DeFi Lead og advokat hos Ernst
& Young
• Magnus Jonas, Director, Nordic Block-

virksomheten?

•

Kort om beskatning av fysiske personer

chain & Innovation Lead hos Ernst &

•

Corperate governance blant annet om NUES

•

Utvalgte cases

Young

•

Styreansvar og særlig ansvar for advokaten

•

CARF : nye globale regler om automatisert

•

Styreverv i offentlig eide selskaper

utveksling av informasjon om krypto valuta mel-

•

Advokatforeningens regler

lom skattemyndigheter

•

Praktisk input til bestyrelsesledelse, årshjul, dagsorden, evaluering etc.

• Gjert Melsom, Lead Partner, Tax & Law
Blockchain Team hos Ernst & Young
• Ingebjørg Brekka, Senior Manager hos
Ernst & Young

•

Grunnleggende strategimodeller

Målgruppe

•

Risikovurderinger

Alle som er investert i krypto eller har en interesse for
temaet, og ønsker å få en oppdatering på gjeldende

Målgruppe
Book en plass via
www.juc.no/JURSTY

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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selskaps- og skatterettslige temaer og problemstillinger.

Advokater og jurister som engasjerer seg i styrearbeid
– eller som har et ønske om å utføre styrearbeid.

Pris
Kr. 7.500 ekskl. mva.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/KRYP

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Offshore-kontrakter

Praktisk kontraktsrett

En innføring i de mest utbredte norske offshorekontraktene

Sentrale kontrakstyper og praktisk viktige problemstillinger

Innhold

Innhold

Kurset gir en innføring i de mest sentrale og utbredte

Kurset går grundig inn på sentrale kontraktstyper

Tid og sted

offshorekontraktene som benyttes i Norge. Kurset

og praktisk viktige problemstillinger. Formålet med

behandler kontraktenes bakgrunn, opprinnelse og

kurset er å gi deltakerne en mer dyptgående forstå-

Tid og sted

9. desember 2022 kl. 09.30-16.00

sammenheng, samt sentrale bestemmelser og prak-

else av sentrale og praktisk viktige emner i avtale- og

24. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

tiske problemsstillinger. Kurset tar også for seg det

kontraktsrett.

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

utvidede anvendelsesområdet for de norske stan-

7 leksjoner

0161 Oslo

dardkontraktene innenfor nye næringer som fornybar,

Emner er bl.a.:

Kursledere

lavkarbon og infrastruktur.

•

• Ruben Skifjell Hoffgaard, Senioradvokat

Emner er bl.a.:

hos advokatfirmaet Wiersholm AS

•

• Stig Walle, Advokat og partner hos

•

anbud

• Sondre Dyrland, advokat og partner hos

tene som benyttes i Norge (NF/NTK 2015, NIB

•

Avtaletolkning, herunder om betydningen av
inngåelsesform og avtaleforhandlinger

•

Oversikt over de sentrale forskjellene mellom de
Kontraktenes endringsordresystem (anvendelses-

Advokatfirmaet Wiersholm
• Amund Bjøranger Tørum, professor ved
Nordisk institutt for sjørett ved UiO

Ulike typer av kontraktsforpliktelser, herunder
særlig om bruk av garantier i forskjellige kontraktstyper

•

Risikofordeling i kontrakt, herunder om betyd-

område, prosedyreregler og konsekvenser)

ningen av vederlagsformat og forpliktelsenes

De sentrale misligholdsregler og relevante an-

karakter

svarsbegrensninger
•

Kursledere

Ugyldighetsgrunner og prekontraktuelt ansvar

ulike standardene
•

avtalebinding ved forhandlinger og offentlige
•

forholdet til bakgrunnsretten
•

Avtaleinngåelse, bl.a. om intensjonsavtaler og

En innføring i de mest utbredte offshorekontrak2016 og NSC05), deres opphav, sammenheng og

advokatfirmaet Grette

7 leksjoner

•

Force Majeure og kontrollansvar

Offshorekontraktens fremtid - anvendelse i nye
bransjer og næringer

Målgruppe

Målgruppe

Kurset retter seg i hovedsak mot advokater og jurister

Kurset passer for advokater, internadvokater og prakti-

kontrakter med norske og utenlandske motparter.

kere som jevnlig håndterer tilsvarende kontrakter eller

Kurset egner seg også for ikke-jurister som arbeider

andre som ønsker en grundig introduksjon til denne

med kontrakter.

som arbeider med utarbeidelse og forhandling av

kontraktstypen.

Book en plass via
www.juc.no/OFFKO

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Pris
Kr. 7.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/UKON

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

67

Sanksjoner

Selskapsrett - en innføring

Hvordan sanksjoner påvirker norske virksomheter på kort og lang sikt

Ansvar, forkjøpsrett, styresamtykke, styremøter og generalforsamling

Innhold

Innhold

Kurset gir et overblikk over sanksjonslanskapet som

Dette er et todelt kurs, som først vil gi en god forstå-

Tid og sted

det ser ut akkurat nå, og hvilke implikasjoner det får

else for selskapsrettslige hensyn og prinsipper og vise

for ulike typer virksomheter. Vi ser også på hvordan de

hvordan de kommer til uttrykk i reglene i aksjeloven.

Tid og sted

7. november 2022 kl. 09.30-12.30

valg vi treffer nå kan komme til å påvirke virksomhe-

Først delen av kurset vil derfor være egnet som en

8. desember 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

tens omdømme fremover. Det vil være rik mulighet for

innføring i aksjeselskapsretten, men ettersom fokus

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

å stille spørsmål og drøfte konkrete problemstillinger

vil være på hensyn, vil denne delen av kurset også

0161 Oslo

og utfordringer underveis. Hva er sanksjoner, hva er

egne seg for mer erfarne selskapsrettsjurister. Den

formålet med sanksjoner og hvilke typer sanksjonsre-

andre delen av kurset vil med særlig søkelys på nyere

gimer må norske virksomheter forholde seg til?

lovendringer og rettspraksis gå i dybden på reglene

Kursleder

om forkjøpsrett og styresamtykke, avholdelse av

• Herman Bondeson, assosiert partner

3,5 leksjoner

Kursleder
• Thor Dalhaug, advokat, statsautorisert
revisor og fagspesialist på anti-hvitvask-

Emner er bl.a.:

styremøter og generalforsamlinger, lojalitetsplikten

området hos PwC Norge

•

Geografiske sanksjoner som finansielle sanksjo-

i selskapsforhold og ansvar for styre og aksjeeier,

ner og sanksjoner mot individer og selskaper,

herunder ansvarsgjennombrudd.

7 leksjoner

hos advokatfirmaet Haavind

samt dual use og eksportkontroll vs sektorielle
•

sanksjoner

Emner er bl.a.:

Rettslige problemstillinger som frysplikten, straf-

•

febestemmelse og stille penger eller formuesgoder til rådighet for sanksjonerte personer/selska-

dan disse kommer til uttrykk i aksjelovens regler
•

per: unntak for grunnleggende behov/forfalte
forpliktelser mm, rapporteringsplikt
•

Målgruppe

Styremøter og generalforsamlinger i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper etter lovendringen

•

Hvordan sanksjoner mot listeførte personer kan
treffe norske virksomheter?

Hensyn og prinsipper i selskapsretten og hvor-

Forkjøpsrett og styresamtykke; herunder forholdet mellom disse reglene

•

Rekkevidden av lojalitetsplikten i selskapsforhold,
herunder betydningen av Høyesteretts dom

•

Styreansvar, ansvar for aksjeeier og ansvarsgjen-

Kurset er for deg som skal orientere deg i et komplekst

nombrudd med fokus på utviklingstrekk og ny

sanksjonslandskap og som skal treffe viktige beslut-

rettspraksis

ninger om hvordan virksomheten skal agere i dette
landskapet. Kurset er også en støtte til rådgivere som

Book en plass via
www.juc.no/SANK

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

68

yter sanksjonsrådgivning til virksomheter.

Målgruppe

Relevante avdelinger er compliance, økonomiavdelin-

Advokater, fullmektiger og jurister som arbeider med

ger, innkjøpsavdeling, juridisk team, salgsavdeling.

rådgivning innen selskapsrettslige emner.

Pris

Pris

Kr. 3.995 ekskl. mva.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/SELINN

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Varehandel - de sentrale avtaletypene

Venture capital i Norge
Sentrale problemsstillinger i venture capital-investeringer

Leverandør-, distribusjons-, agent-, kommisjons- og franchiseavtaler

Innhold

Innhold

Et praktisk handelsrettskurs om sentrale avtaletyper

I Norge har vi i de siste årene sett en eventyrlig økning

Tid og sted

innen varehandel. Det er imidlertid mange forhold og

i økosystemet vi kaller venture capital og en langt mer

hensyn å ta ved disse avtaletypene, og avtaler som

profesjonell tilnærming til området. Sitat fra Forbes.

Tid og sted

14. november 2022 kl. 09.30-16.00

ikke er godt nok utformet kan fort skape krevende tvi-

com* den 4. april 2022: Norway now boasts multiple

24. januar 2023 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

ster i etterkant. Dersom avtalen er utformet i strid med

homegrown startups that have reached billion-dollar

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

ufravikelig lovregler, særlig konkurranselovgivningen,

valuations. Kurset gir deg en generell innføring ventu-

0161 Oslo

kan dette medføre alvorlige reaksjoner fra offentlige

re capital, herunder forskjellige aktører og tendensen

7 leksjoner

7 leksjoner

Nyhet

Kursledere

myndigheter. Det vil i kurset legges vekt på praktisk
anvendbar kunnskap om varehandelsavtaler for å

Det legges opp til en interaktiv prosess, men mulighet

Kursledere

• Kjetil Vågen, advokat og partner hos

kunne velge riktig avtaletype, lage sterke avtaler og å

for spørsmål, kommentarer og erfaringsdeling gjen-

• Thom Erik, Partner hos Advokatfirmaet

unngå motstrid med ufravikelige lovregler.

nom hele kurset.

Emner er bl.a.:

Emner er bl.a.:

•

Særtrekkene ved de ulike varehandelsavtalene

•

Venture capital – introduksjon og begreper

•

Utvalgte problemstillinger vedr. blant annet

•

Ulike investeringsmetoder

leveringsplikt og ledetid, prisreguleringsklau-

•

Investeringsprosessen

suler, eksklusivitet, ansvarsbegrensninger, IP,

•

Partenes interesser

oppsigelse, avgangsvederlag, konkurrerende

•

Sentrale bestemmelser i investerings- og

advokatfirmaet CLP
• Hans Jørgen Langeland, assosieret
partner hos advokatfirmaet CLP

Simonsen Vogt Wiig
• Kristoffer Birkeland, Assosiert partner

virksomhet mv.
•

•

hos Simonsen Vogt Wiig

aksjonæravtaler

Konkurranserettslige begrensninger, særlig i

•

tilknytning til eksklusivitet og regulering av videresalgspriser, nettsalg og hvilke kundegrupper

Målgruppe

det kan videreselges til

Kurset henvender seg til kommende og eksisterende

Særlige problemstillinger i internasjonale vare-

gründere, advokater, revisorer, investorer og andre

handelsavtaler

som ønsker en praktisk innføring i venture capital-

Incentivprogrammer

investeringer.

Målgruppe
Book en plass via

Kurset er rettet mot advokater, juridiske rådgivere

Pris

og andre som jobber med eller interesserer seg for

Kr. 6.500 ekskl. mva.

handelsrett.

www.juc.no/VENCAP

www.juc.no/VAREHA

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Book en plass via

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.
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71

Personskadeerstatning - Innføringskurs

Profesjonsansvar for revisorer
Ny lovgivning, praksis og standarder

Med nyhetsoppdateringer

Innhold

Innhold

Moderne personskadeerstatningsrett er ferskvarepre-

Reglene for når revisor kan bli holdt erstatningsansvar-

Tid og sted

get, da det stadig avsies en rekke dommer og andre

lig er i stadig utvikling. De internasjonale revisjons-

avgjørelser som konkretiserer, nyanserer og justerer

standardene har utviklet seg til et omfattende

Tid og sted

25. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

gjeldende rett. Kurset vil ta for seg de tre grunnvilkå-

regelverk som er av stor betydning for revisors daglige

11. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

rene for erstatning, belyse sentrale ansvarsgrunnlag,

arbeid, i tillegg til at de bidrar til å gi et innhold til god

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

kravet til årsakssammenheng og bevisvurderingen,

revisjonsskikk. Rettspraksis innenfor revisoransvaret er

0161 Oslo

samt grunnleggende prinsipper for erstatningsutmå-

også i stadig utvikling og belyser innholdet i god re-

Kursleder

lingen.

visjonsskikk på ulike arbeidsområder og betydningen

• Morten Kjelland, professor ved Institutt

Emner er bl.a.:

7 leksjoner

for offentlig rett ved Det juridiske

av revisjonsstandardene i et rettslig perspektiv.
•

Emner er bl.a.:

grunnleggende begreper

•

Relevante deler av ny revisorlov

Forholdet til trygderett og forsikringsrett

•

Profesjonsansvaret

•

Bilansvaret: virkeområdet, ansvarsmodeller og

•

God revisjonsskikk

særlig om gjer-kriteriet slik dette er presisert og

•

Rettspraksis innenfor årsregnskapsrevisjon,

utviklet gjennom høyesterettspraksis
•

Book en plass via
www.juc.no/PERSTAT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Arntzen de Besche Advokatfirma
• Tobias Behncke, senioradvokat hos
Arntzen de Besche Advokatfirma

rådgivning og erklæringer

Yrkesskadeansvaret: generelle inngangsvilkår,

•

Revisors omsorgsansvar ved rådgivning

med utdypinger av arbeidsulykkebegrepet

•

Bruk av ekspertvitner/fagkyndige meddommere

•

Prinsipper om årsakssammenheng og bevis

•

Solidaransvar med styret og ledelsen

•

Særlig om årsaksvurderinger ved vanskelig kon-

•

Revisors forhold til regnskapsfører

staterbare skader

•

Regress

•

De fire grunnleggende utmålingsprinsippene

•

Foreldelse

•

Gjennomgang av de enkelte erstatningspostene

•

Ansvarsbegrensninger

•

Betydningen rapporter etter tilsyn

Målgruppe

Kursledere
• Terje Granvang, advokat og partner hos

Oversikt over erstatningsrettens kronologi og

•

fakultet, UiO

7 leksjoner

Advokatfullmektiger, advokater, saksbehandlere, dom-

Målgruppe

mere, medisinsk sakkyndige og andre som arbeider

Advokater, praktikere i forsikringsselskaper og intern-

med personskadesaker og som ønsker en innføring

jurister som i sitt daglige virke arbeider med problem-

eller oppfriskning.

stillinger knyttet til revisors erstatningsansvar.

Pris

Pris

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/PARE

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Yrkesskadeerstatning

Juristens rolle i IT-prosjekter

Innføring og oppdatering

Bli en ettertraktet sparringspartner i digitaliseringsprosjekter

Innhold

Innhold

Dette kurset vil gi deg et grunnlag for å identifisere,

Rådgivning i digitaliserings- og IT-prosjekter skiller seg

Tid og sted

strukturere og håndtere grunnleggende spørsmål

fra annen juridisk rådgivning ved at det er et vanskelig

relatert til de mest praktiske ansvarsområdene innen

«faktum», stammespråk og komplekse kontrakter.

Tid og sted

13. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

personskaderetten. Kurset er praktisk lagt opp med

Juristene inngår ofte i tverrfaglige team. Manglende

26. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

integrerte oppgaver og kursmateriale.

forståelse for hvordan man arbeider med digitalise-

Høyres Hus, Stortingsgata 20

ringsprosjekter øker risikoen for at man ikke oppdager

0161 Oslo

7 leksjoner

0161 Oslo

Kursledere

7 leksjoner

Emner er bl.a.:

de mange juridiske fallgruvene som er karakteristisk

•

Oversikt over yrkesskadenes karakter og det

for denne typen prosjekter. Kurset setter søkelyset på

•

sammensatte regelverket, herunder forholdet til

juristens rolle i digitaliseringsprosjekter. Vi hjelper deg

Kursledere
• Elin Mathisen, advokat og partner hos

trygd og forsikring

med å forstå din og andres rolle i slike prosjekter, slik

for offentlig rett ved Det juridiske

•

Bedriftsvilkårene – når er en skade eller sykdom

at du kan gi den beste juridiske rådgivningen.

fakultet, UiO

•

skjedd «i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidsti-

Emner er bl.a.:

den»?

•

• Morten Kjelland, professor ved Institutt

Om forskjellige typer digitaliseringsprosjekter og

•

Gjennomgang av arbeidsulykkebegrepet

-metoder, og hvordan den juridiske rådgivningen

•

Generelle prinsipper om årsakssammenheng og

preges av prosjekttype

•

bevis - med vekt på de mange årsakskravene i

•

Det juridiske handlingsrommet og fallgruvene

trygden for å ha rett til yrkesskadefordeler

•

Hvordan håndtere offentligrettslige rammer for

Konstateringstidspunktet – hovedprinsipper og

anskaffelsen, som generell/spesiell lovgivning,

sentrale dommer

som f.eks. anskaffelsesregelverket, GDPR mv.

•

Hovedprinsipper for utmåling

•

Kort om avkortning på grunn av skadelidtes
medvirkning

•

Advokatfirmaet Berngaard
• Inger Roll-Matthiesen, managing partner hos Advokatfirmaet Berngaard

Bygge bro mellom jus, teknologi og forretning

Målgruppe

Målgruppe

Jurister som skal bistå som rådgiver i digitaliserings-

Advokatfullmektiger, advokater, saksbehandlere,

fentlige eller private. Det stilles ingen krav til forkunns-

dommere og andre som arbeider med personskade-

kaper, så alle jurister kan delta. Kurset passer også for

saker.

jurister som jobber med anskaffelser, kontraktshåndte-

projekter eller andre former for it-prosjekter i det of-

ring, prosjektledelse, personvern mv

Book en plass via
www.juc.no/YRKE

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/JURIT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

75

Krav fra konkursbo

Rådgivning av selskap i økonomisk krise

Hvordan identifisere boets krav

En praktisk verktøykasse for deg som rådgiver

Innhold

Innhold

I bobehandling står en overfor en rekke ulike problem-

Økonomiske kriser kan treffe alle selskaper. De siste

Tid og sted

stillinger som forutsetter kunnskap langt utover

årenes pandemi viser hvor raskt endringer kan skje, og

konkursloven. En viktig del av bobehandlingen består

at det er nødvendig for styret å ha et bevisst forhold

Tid og sted

9. november 2022 kl. 09.30-16.00

av å få inn midler til kreditorfellesskapet, men salg

til hva man skal foreta seg dersom det oppstår forhold

27. september 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

av konkursskyldners eiendeler er langt fra det eneste

som setter selskapets levedyktighet i fare. Når krisen

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

verktøyet bostyrer har til å «skaffe penger i kassa». På

inntreffer er det en rekke forhold styret må foreta seg

0161 Oslo

dette kurset ser vi dermed nærmere på hvilke ulike

for å sikre selskapets overlevelse. Det er også en rekke

krav som eventuelt kan fremmes av konkursboet, samt

forhold et styre ikke kan gjøre uten at det er fare for at

hva som vil bringe inn midler i boet

det senere fremmes ansvarskrav overfor styremedlem-

Kursledere

mene.

• Anne Christine Wettre, advokat og part-

7 leksjoner

Kursledere
• Anne Christine Wettre, advokat og partner hos Advokatformaet Ræder
• Henrik Schumann Sager, senioradvokat

Emner er bl.a.:
•

hos Advokatformaet Ræder

ner hos Advokatformaet Ræder

Kunnskap omhandlende det å juridisk kunne

Emner er bl.a.:

• Henrik Schumann Sager, senioradvokat

identifisere ulike krav som et konkursbo kan ha

•

• hos Advokatformaet Ræder

•

Dypere innsikt i noen av omstøtelsesreglene

•

En forståelse av ulikekrav iht. aksjeloven som kan

•

•

Rådgivning av et selskap i krise: Nærmer om
styreansvar

En nærmere gjennomgang av ulike

•

Forhandlinger med kreditorene

problemstillinger knyttet til pro forma

•

Hvilke avtaler som vil kunne omstøtes / ikke

Overblikk over konkursboets beslagsrett ved
rettsvernstilfeller

•

Selskapets forhold til krisehåndtering og
styrets rolle

fremmes av konkursboet
•

7 leksjoner

omstøtes
•

Oppdatering av relevante dommer

Målgruppe

Overdragelse av virksomhet før eller etter konkurs?

•

Skattemessige muligheter ved styrt avvikling

•

Avviklede selskapers ansvar for udekkede forpliktelser

Advokater, fullmektiger og andre praktikere i konkurs-

Book en plass via
www.juc.no/KRAVKB

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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rettsfaget.

Målgruppe

Pris

Kurset er tilpasset advokater og jurister som arbeider

Kr. 6.500 ekskl. mva.

samt rådgivning til selskaper i krise generelt

med konkurs og insolvensrelaterte problemstillinger,

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/RAKRI

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Tvangsmidler og tvangsrealisering

Miljørett - i lys av EU og "Green Deal"

Om midlertidig sikring, utlegg og tvangssalg

Utviklingen av den europeiske miljøretten

Innhold

Innhold

Kurset vil gi deg en innføring i vilkårene for arrest og

Hovedformålet med kurset er å gi et overblikk over

Tid og sted

midlertidig forføyning. Det vil også gi en oversikt over

utviklingen på miljøområdet i EU og sette deltakerne i

de viktigste reglene som gjelder utlegg og tvangssalg.

stand til å orientere seg i regelverket og til identifisere

Tid og sted

19. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Enkelte særlige spørsmål vil også bli gjennomgått,

regelverksendringer/trender som er særlig relevant for

16. februar 2023 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

bl.a. varslingsregler, rettsvern, proforma, prioritet,

den enkelte deltakers arbeidssituasjon.

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

klage og domstolsbehandling.

7 leksjoner

7 leksjoner

0161 Oslo
Kurset gir en oversikt over den politiske og strategiske

Kursledere

Emner er bl.a.:

utviklingen i lys EUs Green Deal, hvor de sentrale

•

Forskjellen mellom midlertidige virkemidler

strategiene og handlingsplanene gjennomgås og

Kursleder
• Einar Bratteng, advokat og partner hos

og utlegg

omtales. Nye forslag til regelverk og endringer til

partner hos Advokatformaet Ræder

•

Vilkår for arrest/midlertidig forføyning

eksisterende regelverk, samt kurset sikter seg inn mot

• Anne Helene Moen, advokatfullmektig

•

Klageregler

å forstå en fremstilling av EUs regelverk

•

Beviskrav

•

Proforma

Emner er bl.a.:

•

Prioritetsregler

•

• Anne Christine Wettre, advokat og

hos Advokatformaet Ræder

Advokatfirmaet Berngaard

Faglig oppdatering på foreslåtte og kommende
regelverk fra EU.

Målgruppe

•

«Green Deal», og de underliggende strategiene
og handlingsplanene

Kurset er tilpasset advokater og jurister som trenger
en innføring i tvangsinnfordring, arrest/midlertidig

•
•

Gjennomgang av hvilke regelverksendringer som
forventes fremover

interesse også om man har kjennskap til virkemidlene
fra før.

Gjennomgang av de sentrale regelverksforsl
gene fra EU på miljø- og produktområdet.

forføyning og tvangsrealisasjon, men med fokus på
enkelte særlige problemstillinger. Kurset kan derfor ha

Innsikt i og gjennomgang av hovedtrekkene i EUs

•

Gjennomgang av EUs taksonomi og den videre
utviklingen av denne

Kurset vil være aktuelt om du jobber med bobehand-

Book en plass via

ling, restrukturering eller innfordring av pengekrav.

Målgruppe

Pris

Kurset er rettet mot jurister i offentlig og privat sektor

Kr. 6.500 ekskl. mva.

innenfor europeisk miljørett i lys av «Green Deal».

som ønsker en innføring og oversikt over utviklingen

www.juc.no/MILJO

www.juc.no/TVAT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Book en plass via

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.
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79

Ekspropriasjonsrett - innføring og oppdatering

Forvaltningsvedtak i domstolene

Med fokus på ny rettspraksis

Rettslige, praktiske og strategiske overveielser

Innhold

Innhold

Kurset gir en grundig innføring i de sentrale prinsip-

Dette heldagskurset har særlig fokus på spesielle

Tid og sted

pene og reglene innenfor ekspropriasjonsretten.

prosessuelle spørsmål som oppstår ved domstolsprøv-

Du får en oversiktlig og lett forståelig fremstilling av

ing av forvaltningsvedtak. Innenfor tvistelovens

Tid og sted

24. november 2022 kl. 09.30-16.00

vederlagslovens prinsipper, samt viktige rettsavgjørel-

rammer er det en rekke særregler, samt en omfattende

12. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

ser. I tillegg vil vi gjennomgå en del sentrale og

rettspraksis som får betydning for domstolsprøvingen.

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

praktiske problemstillinger knyttet til betingelsene for

Denne har tatt form med formål om å skulle ivareta

0161 Oslo

ekspropriasjon.

arbeidsfordelingen mellom domstoler og forvaltnin-

7 leksjoner

gen. Heldagskurset tar sikte på å sette aktørene bedre

7 leksjoner

Kursleder

Emner er bl.a.:

i stand til å kjenne dette regelsettet - dets muligheter,

Kursleder

• Jan Erik Johansen, advokat og partner

•

utfordringer og fallgruver.

• Jørgen Vangsnes, advokat og partner

Betingelsene for ekspropriasjon og skjønnetsfremme, samt vanlige ugyldighetsinnsigelser

hos Advokatfirma Tofte
•
•

Sakskostnadsreglene i ekspropriasjons- og

Emner er bl.a.:

skjønnssaker

•

De sentrale utmålingsreglene (salgsverdi, bruksverdi, gjenerverv)

•

Differanseprinsippet

•

Gjennomgang av fradragsregler og reglene om å
se bort fra bestemte former for verdistigning

•

hos advokatfirmaet Wikborg Rein

det offentlige, og deres fordeler og ulemper
•

særlig knyttet til bevisførsel
•

Muligheten til fordypning i temaer i grenseland

Grundig innsikt i sentrale rettsavgjørelser

mellom forvaltningsrett og sivilprosess, knyttet

•

Oppdatering på nyere relevante avgjørelser fra

til rettsvirkningen av en dom mot det offentlige,

•

Høyesterett

midlertidige forføyninger mot det offentlige mv.

Målgruppe

Målgruppe

Kurset er rettet mot advokater, dommere og andre

Kurset er et spesialistkurs som passer for alle advoka-

f.eks. innenfor forvaltningen og i domstolene

Book en plass via

80

prøver domstolene i dag?
•

•

som arbeider med ekspropriasjons- og skjønnssaker,

www.juc.no/EKSP

Faglig oppdatering på rammene for domstolsprøvingen: hvilke sider av forvaltningens vedtak

betydning for erstatningsutmålingen, med vekt

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

En forståelse av praktiske og taktiske spørsmål
som oppstår ved prøvingen av forvaltningsve tak,

Grundig gjennomgang av offentlige arealplaners
på prinsippet i Lena-dommen

Innsikt i forskjellige former for saksanlegg mot

ter, dommere og offentlig ansatte som fra tid til annen
får befatning med søksmål mot det offentlige.

Pris

Pris

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/FODO

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Vann- og avløpsrett

Cybersikkerhet - i teori og praksis

Utbygging av kommunalt vann og avløp

Sammenhengen mellom cybertrusler og persondatalovgivningen

Innhold

Innhold

Stort vedlikeholdsetterslep og klimaendringer med

Hackere, dårlige systemer og uforsiktige ansatte kan

Tid og sted

videre gjør at det er store behov for opprusting av det

lekke sensitiv informasjon, og påføre virksomheter

norske vann- og avløpsnettet. I dette perspektivet er

milliontap. Dette samtidig med at Datatilsynet står

Tid og sted

16. mars 2022 kl. 09.30-16.00

det behov for kunnskap og innsikt i rammeverket som

klar til å gi gebyrer. Cybersikkerhet er i ferd med å

2. november 2022 kl. 09.30-12.30

Høyres Hus, Stortingsgata 20

regulerer helt grunnleggende funksjoner i dagens

bli sentralt og relevant for alle virksomheter som

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

samfunn. Kurset belyser relevante problemstillinger

behandler informasjon, og som også vil bli tatt seriøst

0161 Oslo

kommunene står overfor i forbindelse med etablering

på markedet. På kurset vil vi forsøke å tydeliggjøre

Kursledere

og oppgradering av vann- og avløpsanlegg. Kurset

sammenhengen mellom cybertrusler og persondata-

er innrettet slik at du som deltaker får god forståelse

lovgivningen.

• Einar Bratteng, advokat og partner hos

for sammenhengen mellom regelverkene. Videre

7 leksjoner

Advokatfirmaet Berngaard
• Gunnhild Storbekkrønning Solli,

Emner er bl.a.:

ger som reises i forbindelse med anskaffelses- og

•

kontraktsfasen ved å gjøre kommunen sikrere i valg av

biovitenskapelige universitet

kontraktsvilkår og gjøre prosjektene mindre konflikt-

Kursleder
• Ove André Vanebo, assosiert partner

vil kurset gå nærmere inn på særskilte problemstillin-

førsteamanuensis ved Norges miljø- og

7 leksjoner

hos CMS Kluge

Grunnleggende forståelse for teknologi og behovet for sikkerhet

•

fylte/unngå tvister.

Innsyn i hvilke trusler virksomheter står overfor
i cyberdomenet, samt hva loven krever for å
håndtere disse

Emner er bl.a.:
•

•

Rammebetingelser i forurensningsloven, vannog avløpsanleggsloven, og vannforskriften og

kartlegge trusselbildet
•

vannressursloven
•

Status om nytt avløpsdirektiv fra EU

•

Overvannshåndtering og overvannsnormer

•

Tekniske krav til vann- og avløp

•

Anskaffelsesrettslige rammer ved kontrahering
av vann- og avløpsentrepriser

www.juc.no/VAAV

82

forskriftsbstemmelser
•

Verktøy til å kartlegge og avgjøre kritikalitet og
vurdere risiko, for å etterleve bl.a. GDPR i praksis

•

Overblikk over tiltak som kreves i ulike regler,
samt tiltak som kan brukes for å håndtere trusler

Utbyggingsavtaler

Målgruppe

•

Kontraktsmodeller

Advokater, fullmektiger og alle de som vil ha en innfø-

Jurister og andre i kommuner/IKS-er samt konsulenter

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Innføring i kravene etter ulike lov- og

•

Målgruppe
Book en plass via

Kunnskap om hvordan du skal gå frem for å

som bistår kommunene

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

ring i cybersikkerhet, samt råd om praktisk håndtering.
Kurset krever ingen nødvendige forkunnskaper.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/CYBSIK

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Når bedriften bruker kunstig intelligens

Personvern - fra a til å

Jussen i kjøp, innplassering og bruk av verktøy som lærer selv

Med brush-up

Innhold

Innhold

I følge Statistisk sentralbyrå brukte 1 av 10 norske

Alle virksomheter behandler personopplysninger i en

Tid og sted

bedrifter kunstig intelligens-teknologi i løpet av 2021.

eller annen form. Enten det gjelder opplysninger knyt-

KI og tingenes internett er dessuten en sentral del

tet til virksomhetens egne ansatte, kunder og/eller

Tid og sted

18. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

av EUs strategi for en digital fremtid, og det pågår

leverandører. Kurset vil gi deltakerne en grunnleg-

1. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

lovgivningsprosesser som dekker datalagring, dataflyt

gende innføring i fagområdet personvern og de mest

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

over grensene, rettighetsregulering av data. Et utkast

kjente problemstillingene når det gjelder en virksom-

0161 Oslo

til forordning om kunstig intelligens nettopp har vært

hets behandling av personopplysninger. Kurset vil

Kursledere

på høring. Men hva er slik teknologi, hvordan kjøper

derfor også kunne fungere som et oppfriskningskurs

man slike systemer, og hva blir konsekvensene dersom

for dem som trenger det. Kurset vil også bidra til å gi

Kursledere

• Christian Bendiksen, advokat, partner

selvlærende systemer gjør skade?

en mer helhetlig forståelse hos dem som har jobbet

• Bjørn Ofstad, advokat og partner hos

7 leksjoner

fragmentert med personvern.

og leder av teknologiavdelingen hos
Brækhus advokatfirma

Emner er bl.a.:

Deloitte Advokafirma
• Hanne P. Gulbrandsen,

Hva er spesielt ved KI-baserte systemer, og hvor

Emner er bl.a.:

advokatfullmektig og partner hos

for rettsinformatikk ved det juridiske

godt passer dagens kontraktsformer på slik

•

Gjennomgang av sentrale definisjoner/prinsipper

Deloitte Advokafirma

fakultet ved UiO

software?

•

Gjennomgang av behandlingsgrunnlag for

• Tobias Mahler, professor ved senter

•

7 leksjoner

•

Treningsdata og hvordan håndtere systemets
tilgang til bedriftens datastrømmer når det settes

•

•

behandling av personopplysninger
•

- behandlingsansvarlig, databehandler og felles

Innkjøpsprosessen: Hvordan kjøpe KI på en måte

behandleransvar

som sikrer at den gjør det den skal – og bare det

•

De registrertes rettigheter

den skal

•

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Noen særlige tema: Mangel ved KI og KI som gjør

•

Krav til å ha et personvernombud og

skade
•

Avvik og varslingsplikten til Datatilsynet

Kurset er beregnet for deg som arbeider med

•

Ansvar og sanksjoner

•

Gjenbruk av personopplysninger

•

Kontrolltiltak på arbeidsplassen

systemer, deg som leverer slike systemer, samt andre

www.juc.no/KUNST

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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personvernombudets oppgaver

Målgruppe
ITinnkjøp og som kan komme til å kjøpe KI-baserte

Book en plass via

Ansvarsfordeling og betydning av rolleplassering

i drift

som er interessert i en praktisk innføring i regulerin-

Målgruppe

gen av kunstig intelligens.

Kurset passer for aktører som har behov for innføring i,

Pris

eller oppfriskning, av personvernregelverket.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/PERVA

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

85

Personvern og kontroll i arbeidslivet

Taushetsplikt etter finansforetaksloven

Personopplysningsrettens betydning i det digitale arbeidslivet

Grundig gjennomgang av reglene om taushetsplikt og GDPR

Innhold

Innhold

Kurslederne ga sammen med Gyldendal Forlag våren

I lov om finansforetak fra 2015 reguleres hvordan

Tid og sted

2021 ut boken Personvern og kontroll i arbeidslivet.

finansforetak kan behandle slike kundeopplysninger.

På kurset vil vi gjennomgå grunnleggende problem-

Reglene setter blant annet rammer for hva opplysnin-

Tid og sted

30. november 2022 kl. 09.30-16.00

stillinger som gjelder arbeidsgiveres håndtering av

gene kan brukes til, hvem som kan få tilgang til

16. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

personopplysninger om ansatte.

opplysningene og om et finanskonsern kan dele slike

Høyres Hus, Stortingsgata 20

opplysninger innad i konsernet. Kurset vil både gi

0161 Oslo

7 leksjoner

0161 Oslo

7 leksjoner

En viktig grunn til at personvern i arbeidslivet er et

deg solid innsikt i nye reglene om taushetsplikt og

Kursledere

fagområde med høy aktualitet, er personopplysnings-

kunnskap om hvilke behandlingsgrunnlag som kan

loven fra 2018. Loven gjennomfører EUs personvern-

være aktuelle ved behandling av kundeopplysninger i

Kursleder

• Signhild Blekastad, personvernombud

forordning (GDPR) i norsk rett. GDPR styrker arbeidsta-

forsikring og bank.

• Roy Johansen, advokat hos Frende

keres rettigheter, blant annet fordi det nå stilles større

hos KLP
• Marion Holte Hirst, dosent ved
Høyskolen i Innlandet

Forsikring

krav til at arbeidsgiver dokumenterer at det er gjort

Emner er bl.a.:

vurderinger av lovlighet når et tiltak som innebærer

•

forretningsmessige eller personlige forhold?

behandling av opplysninger om ansatte iverksettes.

•

Hvem må anses som «uvedkommende»

•

Hvem har tjenstlig behov for kundeopplysning?

•

Behandling av kundeopplysninger i eget foretak,

Emner er bl.a.:
•

et konsern, og mellom samarbeidende

Sammenhengen mellom arbeidsretten og per-

finansforetak

sonopplysningsretten
•
Kurset er delvis basert på kursledernes

•

bok, Personvern og kontroll i arbeidslivet fra 2021.

•

Hvilke begrensninger som gjelder for infor-

•

Plikten/adgangen til å utlevere kundeopplysning

masjonsinnhenting i en tilsettingsprosess

•

Er et kundeforhold i bank og forsikring

arbeidsforhold

•

Konsekvenser ved brudd på taushetsplikt

De særlige reglene som gjelder ved kontroll og

•

Samtykke, avtale og berettiget interesse som

overvåking av de ansatte

Målgruppe

Kurset retter seg mot arbeidsgivere, HR-ansatte,

Alle som arbeider i forsikring og bank. De som har

og andre som jevnlig håndterer juridiske problemstillinger i krysningspunktet arbeidsrett og personvern.

www.juc.no/PVKON

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

behandlingsgrunnlag

Målgruppe
advokater, personvernombud, organisasjonsansatte

Book en plass via

et personlig klientforhold?

Hva som er viktig å tenke på ved avslutning av et

arbeidsoppgaver hvor taushetsplikt har betydning.
aktuelt for advokater som har oppdrag som involverer
forsikring eller bank.organisationsansatte og andre

Pris

praktikere – herunder HR-medarbejdere

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Pris

Book en plass via
www.juc.no/TAUSFIN

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.
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Fra bokettersyn til Høyesterett

Forstå et regnskap - for advokater

Problemstillinger og vurderinger i en skatteforvaltningsprosess

Få en basal forståelse for regnskapets regler, prinsipper, struktur og innhold

Innhold

Innhold

Kurset gir deg juridisk og praktisk kunnskap til å kunne

Som advokat uten en formell utdanning innen

Tid og sted

håndtere de utfordringene man vil møte i en skattefor-

økonomi og regnskap kan det til tider være vanskelig

valtningsprosess - fra bokettersyn til domstolsprøvel-

å orientere seg i den økonomiske verden og tilhø-

Tid og sted

10. november 2022 kl. 09.30-16.00

se. I tillegg til dette får du et overblikk over praktiske

rende terminologi.

18. april 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

problemstillinger som man potensielt kan møte på

0161 Oslo

- som opplysningsplikt og forholdet til skattyters egen

Dette kurset gir deg en grunnleggende forståelse for

taushetsplikt, rammene for stedlig kontroll, klage på

regnskapsregler, prinsipper, oppbygning og innhold.

endringsvedtak, avklaring av tvistegjenstanden ved

Vi går igjennom en rekke sentrale termer som er

etterfølgende stevning m.m.

avgjørende for å vurdere et regnskap, og vi ser også på

Kursleder

sammenhengen mellom begrepene.

• Roy K. Kristensen, Diplomøkonom og

7 leksjoner

Kursledere
• Signhild Hanne Skaarberg Holen,
advokat og partner hos Ernst & Young

Emner er bl.a.:

Advokatfirma

•

hos Ernst & Young Advokatfirma

Nyhet

Høyres Hus, Stortingsgata 20
0161 Oslo

høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI

Forholdet mellom skattyters opplysningsplikt og

Emner er bl.a.:

taushetsplikt

•

Grunnleggende regnskapsforståelse

•

Rammene for stedlig kontroll og beslag

•

Årsregnskapet og årsberetningen

•

Tilleggsskatt og EMK

•

Autorisert regnskapsfører og revisor

•

Grunnlagene for en skatteklage

•

Nøkkeltall - Rentabilitet, soliditet, likviditet mv

•

Rammene for klagesaken

•

Regnskapsanalyse

•

Rammene for domstolsprøvelsen

•

Les mer inngående om de ulike områdene på vår

•

Forskjellen mellom å klage og gå til domstolene

•

Erstatning for sakskostnader, herunder forholdet

• Benjamin Jacobsen Hamnes, advokat

7 leksjoner

hjemmeside

til Skatteetatens veiledningsplikt,
arbeidsgiveransvar og culpanormen

Målgruppe
Kurset er først og fremst et grunnkurs rettet mot alle
som arbeider med skatte- og avgiftstvister i et visst

Book en plass via
www.juc.no/BOKE

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Målgruppe
Advokater, jurister og andre som ønske en basal innføring i regnskap.

omfang. Kurset er relevant for andre advokater, samt

Pris

skatteressurser internt i selskaper og CFO-er.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/REGN

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Moms over landegrenser

Skatt over landegrensene

Innførsel og utførsel av varer og tjenester

Innførings- og oppdateringskurs

Innhold

Innhold

Problemstillingene omkring import og eksport av va-

Mobiliteten i internasjonalt næringsliv og yrkesutø-

Tid og sted

rer og tjenester er erfaringsmessig utfordrende, blant

velse øker, og det skatterettslige regelverket for å

annet på grunn av at mange regelverk (så som toll,

forhindre internasjonal dobbeltbeskatning og skatte-

Tid og sted

14. november 2022 kl. 09.30-16.00

merverdiavgift, bokføringsregler, skatterapporteringer

unndragelse er blitt viktig – og komplisert. Med OECD

25. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

m.m) skal håndteres samtidig. Mange dommer og

i spissen har regelverket vært i endring, og oppdate-

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

prinsipputtalelser foreligger, samtidig som det oftes

ringsbehovet innenfor dette området er derfor stort.

0161 Oslo

Emner er bl.a.:

7 leksjoner

7 leksjoner

sanksjoneres feil med bruk av tilleggsavgift.

Kursleder

Kurset gir en oversikt over regelverket på disse områ-

•

Intern norsk rett og skatteavtalenes regler om

Kursleder

• Roy K. Kristensen, diplomøkonom og

dene, og bruker her caseoppgaver og enkeltsaker for å

•

inn- og utflytting av personer og eiendeler

• Arvid Aage Skaar, professor emeritus

best kunne beskrive ulike, aktuelle problemstillinger.

•

Retten til å skattlegge fysiske personers arbeid i

Emner er bl.a.:

•

høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI

ved Institutt for offentlig rett ved UiO

utlandet (utlendingers arbeid i Norge)
•

internasjonale handelstransaksjoner
•
•

Kunnskap om fallgruver som må unngås

Målgruppe

skatteavtaler

Kursets målgruppe er yrkesutøvere som arbeider med

merverdiavgift.

90

Tvisteløsning i skatteavtalesaker og tolkning av

Målgruppe

passer best for personer med basiskunnskap innenfor

www.juc.no/MOL

landegrensene
•

ger knyttet til merverdiavgift over landegrensene –
ger. Dette vil typisk være jurister og økonomer. Kurset

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Retten til å skattlegge kapitalinntekter over

Kurset passer for alle som arbeider med problemstillinmed særlig vekt på næringslivsrelaterte problemstillin-

Book en plass via

•

Kunnskap om norsk merverdiavgift i
internasjonalt perspektiv

Retten til å skattlegge næringsvirksomhet som
utøves i et annet land enn hjemstaten

God innsikt i problemstillingene som oppstår ved

grenseoverskridende skattespørsmål. Kurset er derfor
tilpasset både deltakere som ikke har kompetanse i
skatterett, men også deltakere som har erfaring eller
bakgrunn innenfor internasjonal skatterett.

Pris

Pris

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/SOL

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

91

MVA - Eiendom fra vugge til grav

Fordypning i strafferett og straffeprosess

Fallgruver og tilpasningsmuligheter

Ansvarslæren, sentrale straffebud og siste nytt innen straffeprosess

Innhold

Innhold

Kurset er bygget rundt et eiendoms-case der vi skal

Her får du et overblikk over jussen innenfor strafferet-

Tid og sted

følge livsløpet til et eiendomsprosjekt fra «vugge til

tens område, samtidig som du blir i stand til å kunne

grav» gjennom ulike faser; kjøp, utvikling/bygge-

påta deg forsvarer- eller bistandsadvokatoppdrag. Vi

Tid og sted

25. januar 2023 kl. 09.30-16.00

prosjekt, utleie/drift og salg. Kurset er praktisk rettet

gjennomgår viktige tema innenfor straffeprosessen,

11. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

og vil fokusere på både fallgruber og gode tilpasnings-

herunder strafferettslig etterforskning og politiets

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

muligheter.

bruk av metoder.

0161 Oslo

Kursledere

på kurset får du bl.a. en god innføring i MVA-regel-

Emner er bl.a.:

verket for fast eiendom, oversikt og forståelse for

•

Grunnvilkårene for straffansvar

Kursledere

• Agnete Haugerud, Advokat og partner

muligheter og fallgruber i de ulike livsfasene til fast

•

Vinningslovbrudd

• Annicken Iversen, advokat og partner

hos Ernst & Young Advokatfirma AS

eiendom, en oversikt over relevant retts- og forvalt-

•

Vern av personlig frihet og voldslovbrudd

ningspraksis for MVA og eiendom, samt gjennomgang

•

Narkotikalovbrudd

av MVA-modeller for eiendomsprosjekter.

•

Organisert kriminalitet

•

Seksuallovbrudd

Emner er bl.a.:

•

Arbeidsmiljøkriminalitet

•

Innføring i MVA og fast eiendom

•

Promillekjøring og førerkortsak

•

Kjøpsfasen

•

Innsyn i saksdokumentene og taushetsplikt

•

Utviklings- og byggefasen

•

Straffesakens innledende fase og etterforskning

•

Utleie- og driftsfasen

•

Tvangsmidler med særlig søkelys på skjulte

•

Salgsfasen

•

Les mer om de ulike områdene på vår hjemme-

7 leksjoner

Nyhet

• Axel Naustdal Cooper, advokat og assosiert partner, Tax hos EY
• Marit Hagen Zaitsev, advokat og senior
manager, Tax hos EY

7 leksjoner

hos advokatfellesskapet Lovende

tvangsmidler
•

Bevisførsel og bevisbyrde

side

Målgruppe
Aktører i eiendomsbransjen, regnskaps-/økonomimedarbeidere, regnskapsførere, revisorer og jurister/
advokater

Målgruppe
Advokater, fullmektiger og jurister som delvis arbeider
med strafferett eller ønsker å arbeide innenfor dette
saksområdet. Kurset passer også for jurister i forvaltningen og personer som arbeider med barnevernssaker og arbeidsmiljøkriminalitet.

Book en plass via
www.juc.no/MVAFE

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/FOSTRA

Delta ved klasseundervisning
eller livestream
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Praktisk strafferett

Tinglysning

Strategiske valg fra første klientkontakt til prosedyre

Med hovedvekt på fast eiendom

Innhold

Innhold

Kurset gir deg en praktisk innføring i tenkning og

Misforståelser og manglende kunnskap om tinglys-

Tid og sted

planlegging av arbeid med saker som styrer mot en

ning påfører årlig både rådgivere, næringsliv og

rettslig prosess. Det kan være strafferettslig etterforsk-

privatpersoner store tap. Korrekt tinglysning av ret-

Tid og sted

30. november 2022 kl. 09.30-16.00

ning mot en hovedforhandling eller sivile saker

tigheter til rett tid vil både sikre rettigheten mot andre

24. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

om barnevern, foreldretvister og forvaltningsrettslige

rettsstiftelser, samtidig som det også er avgjørende

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

emner. Kurset tar utgangspunkt i straffeprosess, men

for driften av næringslivet og privatpersoners løpende

0161 Oslo

tenkningen er også overførbar til andre rettsområder.

økonomi. I 2020 ble det tinglyst ca 208 000 hjemmel-

7 leksjoner

soverganger for eiendommer i Norge, med angitt

7 leksjoner

Kursleder

Emner er bl.a.:

verdi ved tinglysning av skjøte på til sammen kr 549

Kursleder

• Kim Ellertsen, advokat og partner hos

•

Analyse av sakens faktiske og rettslige side

509 000 000. Om man videre skal se hele omfanget

• Jo Are Aamondt Brænden, advokat og

•

Metodikk for rådgivning til klient, grensene for

og betydning av tinglysning, er man i tillegg nødt til

partner hos Advokatfirmaet Thallaug

advokatfirmaet Elden

hva en advokat kan og skal bidra med

å ta med verdien- og betydningen av tinglysning av

•

Strategiske valg tidlig i forberedelsen

panteheftelser og ulike rettigheter.

•

Helhetlig tenkning gjennom alle deler

•

av prosessen

Emner er bl.a.:

Iverksettelse av strategi i utspørring og

•

bevisføring
•

Råd for utspørring av vitner og annen bevisføring

En overordnet gjennomgang av
tinglysingslovens oppbygning og funksjon

•

En gjennomgang av praktisk tinglysning ved
hjemmelsovergang

Målgruppe

•

Innsikt i sentral rettspraksis på området

Advokater og fullmektiger som helt eller delvis jobber

•

Særskilt gjennomgang av tinglysningssituasjoner

•

Nærmere gjennomgang av reglene om rettsvern

•

Gjennomgang av problemstillinger knyttet til

med strafferett og andre saksfelt hvor det er utstrakt
klientkontakt, særlig saker med personlige tvister.
Dette omfatter også saker med personkonflikter, hvor
det er risiko for at det ender med en rettslig prosess.
Kurset er relevant for advokater og fullmektiger med

Målgruppe

lite eller ingen erfaring med saker som skal ende opp i

Internadvokater, HR-jurister/-rådgivere og andre som

en domstolsbehandling.

Book en plass via
www.juc.no/PSTRAF

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

dokumentavgift

fra tid til annen støter på problemstillinger knyttet til
illojale arbeidstakere og/eller oppstart av konkurre-

Pris

rende virksomhet.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Pris

Book en plass via
www.juc.no/TING

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.
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Skipssikkerhetsrett

Digitale bevis i sivile saker

Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner

Presentasjon av digitale bevis for retten

Innhold

Innhold

Klokken 04.01 den 8. november 2018 kolliderte

Den digitale tidsalderen gjør at vi i økende grad

Tid og sted

fregatten KNM Helge Ingstad og oljetankeren Sola

etterlater elektroniske spor og bevis som kan være

TS i Hjeltefjorden. KNM Helge Ingstad totalhavarerte.

relevante for tvistesaker. Digitale bevis inneholder

Tid og sted

14. februar 2023 kl. 09.30-16.00

Skipskollisjonen reiste en rekke rettsspørsmål, som

overskuddsinformasjon – såkalte "metadata" – som

17. november 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

hva forsvarlig navigering og vakthold er, hvilke tek-

kan være avgjørende i en rettsak. Det er derfor viktig å

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

niske krav stilles til skip, hva er sikker drift, hvem har

vite hvordan man kan finne frem til slik informasjon og

0161 Oslo

erstatningsansvar og hvem kan straffes. Det er slike

ikke minst aktivt kunne ta den i bruk.

7 leksjoner

Nyhet

Kursleder

rettsspørsmål dette kurset handler om.

• Sigmund Simonsen, Professor i sjørett

Storparten av regelverket har sin opprinnelse i

hos Høskulen på Vestlandet

Emner er bl.a.:

Kursleder

•

• Fredrik Lilleaas Ellingsen, advokat og

internasjonale maritime konvensjoner, som deretter
er gjennomført i norsk rett hovedsakelig i skipssikker-

Introduksjon til digitale bevis, tekniske løsninger
(f.eks. e-Discovery verktøy) og mulighetsrom

•

hetsloven med forskrifter. Regelverket er meget omfattende og dels komplekst, og har mange interessan-

7 leksjoner

partner hos advokatfirmaet Selmer

Hvordan presentere digitale bevis
for domstolene

•

te kontaktflater med sjøloven og skipsarbeidsloven.

De generelle kravene for bevistilgang i
sivile saker

•

Særlig om tilgang til digitale bevis/elektronisk
lagret materiale

Emner er bl.a.:
•

Bevisforbud og bevisfritak for digitale bevis, her-

•

Rederiets plikter og ansvar

•

Skipsbegrepet og tekniske krav til skipet

•

Krav til navigering, lasting og annen behandling

•

Krav til bemanning av skip og vakthold på skip

•

Krav til arbeidsmiljø om bord på skip

under forretningshemmeligheter og advokatkor-

•

Miljøsikkerhet og grønt skifte i skipsfarten

respondanse

•

Krav til sikring av skip mot terrorister, pirater m.m

•

Tilsyn med skipssikkerheten

Målgruppe

•

Forvaltningstiltak og straffansvar

Advokater, dommere og andre som har interesse for

under forretningshemmeligheter og advokatkorrespondanse
•

Bevisforbud og bevisfritak for digitale bevis, her-

tvisteløsning, digitale bevis og bevistilgang.

Målgruppe
Book en plass via

Advokater og jurister som har interesse for eller arbei-

Pris

der med sjørett.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

www.juc.no/DIBE

www.juc.no/SKIP

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Book en plass via

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.
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En innføring i Luganokonvensjonen

Mekling for å løse tvister

Luganokonvensjonens betydning for internasjonale tvistsaker

Slik løser du saken på nøytral grunn

Innhold

Innhold

Kurset vil gi deltakerne kunnskap om Luganokon-

Mellom seg har kursholderne meklet over 1000 timer,

Tid og sted

vensjonens betydning for internasjonale tvistesaker,

og på kurset vil du få kunnskaper og ferdigheter som

samt en oversikt over de sentrale reglene tilknyttet

er forankret i teori og testet i felt. Kurset vil gå gjen-

Tid og sted

30. november 2022 kl. 09.30-12.30

verneting og anerkjennelse og fullbyrdelse av uten-

nom hele meklingsprosessen, fra konflikt til avtale.

13. oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

landske dommer. Kursdeltakerne vil dessuten tilegne

Du vil få en gjennomgang av reglene som gjelder for

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

seg kunnskap vedrørende ulike tilfeller hvor man po-

mekling, samt en praktisk innføring i hvordan man går

0161 Oslo

tensielt kan avtale avvikende løsninger fra konvensjo-

frem med en interessebasert tilnærming for å løse tvi-

nen, samt hvordan det begjæres tvangsfullbyrdelse av

ster gjennom mekling. På kurset vil du også lære om

en utenlandsk avgjørelse for en norsk domstol.

mekling på digitale flater, samt om konflikthåndtering

Kursledere

og forhandlingsteknikker.

• Christopher Olsson Lønes, sertifisert

3,5 leksjoner

Kursledere
• Fredrik Lilleaas Ellingsen, advokat og
partner hos advokatfirmaet Selmer
• Eline Hellem Langeland, fast advokat

Emner er bl.a.:
•

hos advokatfirmaet Selmer
• Vemund Sande, fast advokat hos
advokatfirmaet Selmer

•

mekler hos MEKLE

Rettskildelandskapet ved valg av verneting i

Emner er bl.a.:

internasjonale tvister

•

Hva er mekling? Både rett- og utenrettslig

Luganokonvensjonen:

•

Konflikthåndtering, hva bør aktører tenke på når

•

Anvendelsesområde

•

Tolkningsprinsipper og hensyn

•

Verneting, herunder ved: forsikrings- og 		

7 leksjoner

• Angela Askjer, sertifisert mekler og
faglig leder hos MEKLE

man har å gjøre med parter i konflikt?
•

Deeskalering, bygge tillit og
kommunikasjonsteknikker

erstatningssaker, arbeidsavtaler, krav under

•

Hvordan gjennomføre meklinger i praksis

kontrakt

•

Mekling på digitale plattformer

•

Eksklusivt verneting

•

Aktører som deltar i mekling - rolleforståelse for

•

Adgangen til å avtale fravikende løsninger

•

Anerkjennelse og tvangsfullbyrdelse

advokatene
•

Verktøy for å komme frem til bærekraftige og
håndhevbare avtaler

Målgruppe

Book en plass via
www.juc.no/INNLU

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Jurister, advokater, dommere og andre som har

Målgruppe

interesse for tvisteløsning på tvers av landegrenser

Rettet mot advokater og jurister med interesse for

Pris

mekling, samt for meklere som ønsker faglig påfyll.

Kr. 3.995 ekskl. mva.

ønsker å få kunnskap og innsikt i hva mekling er, og

Kurset er også relevant for andre faggrupper som
hvordan man kan benytte kunnskap om mekling i sitt
daglige arbeid.

Pris

Book en plass via
www.juc.no/MEKL

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.
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Sikringstiltak for domstolene

Digital markedsføring - Introkurs

Arrest, midlertidig forføyning og bevissikring

Kreativ markedsføring - forstå de viktigste reglene

Innhold

Innhold

Kurset gir en oversikt over de viktigste sikringstilta-

Digital teknologi gir virksomheter uante muligheter

Tid og sted

kene som er tilgjengelig for domstolene. Kurset

for å markedsføre produkter og tjenester og bruke

gjennomgår midlertidig sikring i form av arrest og

kundedata på en aktiv og kostnadseffektiv måte.

Tid og sted

23. november 2022 kl. 09.30-12.30

midlertidig forføyning. Kurset gjennomgår også reg-

Samtidig kan det å trå feil medføre store bøter og

14. februar 2022 kl. 09.30-14.30

Høyres Hus, Stortingsgata 20

lene om bevissikring utenfor rettssak, som anvendes

omdømmemessige konsekvenser for virksomheten.

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

i praksis i økende grad. Du får en innføring i vilkårene

Riktig håndtering av digital markedsføring.

0161 Oslo

Dette kurset tar deg gjennom de grunnleggende reglene i markedsføringsloven, personvernforordningen

Kursledere
• Hanna Beyer Olaussen, advokat og

5 leksjoner

5 leksjoner

for sikringstiltakene og praktiske tips for gjennomfø-

Kursledere

ringen av sikringssakene.

• Christian Reusch, advokat og partner

Med afsæt i dagligdagsproblemstillinger, vil du få et

(GDPR) og annet regelverk, og hva reglene betyr for

indblik i relevante regler og praksis og dermed blive

direkte markedsføring via e-post og sosiale medier, for

partner, smat leder firmaets avdeling for

i stand til at vurdere, hvor grænsen for arbejdsgivers

eksempel Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat,

teknologi og digitalisering hos Wikborg

beføjelser går

og influencer marketing. Kurset tar utgangspunktet i

hos Simonsen Vogt Wiig
• Ørjan Salvesen Haukaas, assosiert
partner hos Simonsen Vogt Wiig

konkrete og praktiske eksempler.

• Therese Sætre Løfsgaard, fast advokat
hos Simonsen Vogt Wiig

Emner er bl.a.:

Rein

•

Vilkårene for arrest, midlertidig forføyning

Emner er bl.a.:

•

Vilkårene for bevissikring utenfor rettssak

•

•

Kostnadsansvar og begrensninger i

Markedsføring overfor forretningspartnere og
forbrukere

kostnadsansvaret

•

E-post, SMS, telefon, dørsalg osv.

•

Praktiske tips for utformingen av begjæringene

•

Kundelister og bruk av leverandører

•

Praktiske tips for gjennomføringen av midlertidig

•

Markedsføring via sosiale medier med fokus på

sikring

konkurranser, tagging, bruk av bilder og skjult

•

Praktiske tips for gjennomføring av bevissikring

reklame samt behandling av personopplysninger

•

Problemstillinger knyttet til internasjonale
sikringssaker

Rein
• Nora Bratheim, advokat hos Wikborg
• Wegard Kyoo Bergli, advokat hos Wikborg Rein
• Vincent Tsang, advokat hos Hovedorganisasjonen Virke
• Siv Kristin Henriksen er data protection
officer hos Oda.

og personvernrisikoer
•

Bruk av kundedata, sporingsteknologi, profilering
og informasjonskapsler (cookies)

Målgruppe
Jurister, advokater, dommere og andre med interesse
for tvisteløsning

Book en plass via
www.juc.no/SIKR

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

•

Sanksjonering, strategi og dialog med tilsynsmyndigheter (Forbrukertilsynet og Datatilsynet)

Målgruppe
Internadvokater, advokater og andre som driver med

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

markedsføringsrettslig rådgivning.

Pris

Book en plass via
www.juc.no/DIGMA

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 5.500 ekskl. mva.
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