JURIDISKE KURS
STORT UTVALG AV NYE JURIDISKE
KURS FRA JUC
APRIL 2022 – JUNI 2022

JUC – NÅ MED REINSPIKKA JURIDISKE
KURS I NORGE!
JUC er ikke ny i Norge. Vi har med våre juridiske og faglige
nettverk siden 2014 vært en markant leverandør av etterutdanningspoeng til norske advokater og fullmektiger. Med
godt over 30 nettverk, har vi per i dag omkring 4.000 arrangement årlig hvor norske spesialister, advokater, jurister og
representanter fra norsk næringsliv, kommuner, fylkeskommuner og statlige arbeidsplasser møtes for å få faglig input
og sparring, samt for å få juridiske etterutdanningspoeng.

DELTAR PÅ JUC'S NETTVERK
OG KURS

Gina Marie Nordberg Moe
Kursutvikler

Nå inntar vi Norge med et nytt produkt - reinspikka juridiske
kurs. Vi viderefører den samme høye faglige kvaliteten som
du kjenner fra nettverkene, sånn at du kan sikre deg faglig
relevant og oppdatert juridisk etterutdanning innenfor dine
fagområder.
Våre kursledere er førende spesialister på sine respektive
felt, og sammen har vi laget denne store og tykke katalogen,
stappfull av spennende og juridisk relevant innhold. Hvis du
synes noe mangler, så hører jeg gjerne fra deg!

7
AV
10
LEDENDE ADVOKATFIRMAER

JUC
E-mail: gmn@juc.dk
Direkte: 37 41 85 51

Visste du at ... JUC åpnet en avdeling i Norge allerede i 2015, at vi har over
1000 norske nettverksmedlemmer i over 35 nettverk samt at 7 av 10 av de
100 førende advokatfirmaene deltar i JUCs arrangementer?
Visste du at ... vi årlig holder arrangementer for over 15 000 deltakere på 500
forskjellige kurs, 140 nettverk og 20 konferanser i Skandinavia?
Visste du at ... våre kurs- og nettverksledere er spesielt utvalgte jurister,
advokater, revisorer, dommere, økonomer og professorer fra ledende norske
advokatfirmaer, revisjonsfirmaer, domstoler, offentlige organisasjoner og
universiteter?

Nå kan vi trygt kalle oss Skandinavias største leverandør av
juridisk etterutdannelse, og vi gleder oss til å ønske deg
velkommen til en spennende kursdag i proffe rammer og
med god traktering. Alle kurs-arrangementer er selvfølgelig
tilgjengelige som både fysiske kurs og som livestream.
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

DATO

SIDE

KURS

DATO

SIDE

FAMILIE-, ARVE- OG SKIFTERETT

ARBEIDS- OG ANSETTELSESRETT
Arbeidstakers lojalitetsplikt................................................................................................

30/05/22

12

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

29/04/22

28

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

09/05/22

13

Foreldretvister etter barneloven.......................................................................................

11/05/21

29

Diskrimineringsjuss................................................................................................................

02/06/22

14

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

10/05/22

43

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

11/05/22

33

FORRETNINGS- OG SELSKAPSRETT, BANK- OG FINANSRETT SAMT STYREARBEID

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

09/06/22

46

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

24-25/05/22

30

31/05/22

31

Personaloppfølging i praksis..............................................................................................

04/05/22

15

Grunnleggende kontraktsrett............................................................................................

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

02/05/22

51

Hvitvasking og terrorfinansiering....................................................................................

12/05/22

32

10/05/22

43

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

29/04/22

52

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

Tariffavtaler - En innføring...................................................................................................

25/04/22

59

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

11/05/22

33

28/04/22

16

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

09/06/22

46

03/05/22

35

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

08/06/22

34

17

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

03/05/22

35

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

23/05/22

17

Underviser
Ulike tilknytningsformer i arbeidslivet............................................................................
• XxVarsling.......................................................................................................................................

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

23/05/22

EIENDOM, BYGG OG UTLEIE
Due Diligence på eiendom.................................................................................................

31/05/22

18

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRETT

Ekspropriasjonsrett - En innføring....................................................................................

19/05/22

48

Due Diligence på eiendom.................................................................................................

31/05/22

18

Entrepriserett - Innføringskurs...........................................................................................

04/05/22

19

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

09/06/22

46

Entrepriserett - Nyhetskurs.................................................................................................

02/06/22

20

Personskadeerstatning - Innføringskurs.......................................................................

05/05/22

36

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

10/05/22

43

Profesjonsansvar for revisorer............................................................................................

10/05/22

37

23/05/22

38

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

0/06/22

27

Yrkesskadeerstatning............................................................................................................

Spesialistkurs i entrepriserett.............................................................................................

09/05/22

21

Tinglysning - Med hovedvekt på fast eiendom...........................................................

25/04/22

56

IMMATERIALRETT, IT-RETT, MARKEDSFØRINGSRETT OG
IDRETTSRETT

EØS-RETT, KONKURRANSERETT OG ANSKAFFELSESRETT

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

28/04/22

49

Evaluering i offentlig anskaffelser.....................................................................................

03/05/22

22

IT-kontrakter - Basiskurs.......................................................................................................

12/05/22

39

EØS-rett - En innføring..........................................................................................................

25/05/22

23

IT-kontrakter - Spesialistkurs...............................................................................................

09/06/22

40

IT-kontrakter - Basiskurs.......................................................................................................

Tilmeld dig via
IT-kontrakter - Spesialistkurs...............................................................................................

12/05/22

39

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

29/04/22

52

09/06/22

40

Konkurranserett - En innføring..........................................................................................
Deltag i klasseundervisning
Kvalifisering
anskaffelser...............................................................................
eller
direktei offentlige
fjernundervisning

27/04/22

24

24/05/22

25

Offentlige anskaffelser - En innføring.............................................................................

26/04/22

26

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

01/06/22

27

www.juc.dk/XXX

Tilmeld dig via
www.juc.dk/XXX

Deltag i klasseundervisning
eller direkte fjernundervisning
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KURS

DATO

SIDE

Tinglysning - Med hovedvekt på fast eiendom...........................................................

Innføring i praktisk konkursarbeid...................................................................................

10/05/22

41

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

19/05/22

42

KURS PÅ ENGELSK
26/04/22

DATO

SIDE

TINGLYSNING

KONKURSRETT, REKONSTRUKSJON OG TVANGSFULLBYRDELSE

Legal Project Management.................................................................................................

KURS

44

25/04/22

56

TRANSPORTRETT, SJØRETT OG SKIPSFART
En innføring i transportretten - med nyhetsoppdateringer...................................

20/04/22

44

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

08/06/22

34

VOLDGIFTSRETT, PROSESSRETT OG PROSEDYRE

LEDELSE, KOMMUNIKASJON, FORHANDLINGER OG
PERSONLIG UTVIKLING

Diskrimineringsjuss................................................................................................................

02/06/22

14

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

02/05/22

58

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

10/05/22

43

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

02/05/22

53

Legal Project Management.................................................................................................

26/04/22

44

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

09/06/22

46

Utvikling av forretningsadvokater og advokatfirmaer.............................................

03/05/22

47

OFFENTLIG RETT, KOMMUNALRETT OG FORVALTNINGSRETT
Ekspropriasjonsrett - En innføring....................................................................................

19/05/22

48

Evaluering i offentlig anskaffelser.....................................................................................

03/05/22

22

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

02/05/22

58

PERSONOPPLYSNINGER OG DATABESKYTTELSESLOV
Cybersikkerhet - i teori og praksis....................................................................................

28/04/22

49

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

09/06/22

46

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

02/05/22

51

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

29/04/22

52

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

29/04/22

28

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

02/05/22

53

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

05/05/22

54

Hvitvasking og terrorfinansiering....................................................................................

12/05/22

32

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

13/06/22

55

SKATTE- OG AVGIFTSRETT

STRAFFERETT OG STRAFFEPROSESS

85%

AV NORGES STØRSTE
VIRKSOMHETER DELTAR PÅ
JUC'S ETTERUTDANNING
JUCs kurs og nettverk er ikke bare for advokatfirmaer. Faktisk har 85 % av de
250 største selskapene i Norge deltatt på arrangementer hos JUC

FÅ FAGLIG
OPPDATERING VIA
ET PROFESJONELT
NETTVERK
Her finner du en oversikt over JUC's nettverk og nettverksledere.
Ring for en uforpliktende samtale på 37 41 85 51
eller se mere på www.juc.no/nettverk
NETVÆRK FOR INTERNE JURISTER
Anette Mellbye
Christine Tønsberg Nilsen
Lars Jacobsen

BARNERETT/BARNEVERNRETT
Astrid Haram
Espen Walstad
Ragnhild Kverneland

ARBEIDSRETT
Elin Ødegård
Roger Taaje
Thomas Talén

CYBERSIKKERHET
Petter Bjerke
Tor-Ståle Hansen

AREALPLANLEGGING, EKSPROPRIASJON
OG EIENDOMSUTVIKLING
Jo Are Aamodt Brænden
Liv Zimmermann
Per Amund Uldalen
Stein Ness
ARV, SKIFTE OG FORMUESPLANLEGGING
Anne-Sofie Rolfsjord
Randi Birgitte Bull
Sunniva Lillebø Wahl
AVGIFTSRETT
Agnete Haugerud
Alexander With
Kjetil Neset
Roy K. Kristensen
Trond Egil Egebakken

NYHET
ECOMMERCE
Andreas Bränd
Julia Paulsen
ENERGIRETT
Christian Poulsson
Eeva Kantanen
Jon Rabben
ENTREPRISERETT
Arild Skage
Arve Martin Hyldmo Bjørnvik
Lillann Bugge
Maria Dorthea Røste
Ole Christian Hyggen

ERSTATNINGS- OG FORSIKRINGSRETT
Alexander Plows
Linn Kvade Rannekleiv
Terje Granvang

PERSONVERN PV2
Anders Holt
Eva Jarbekk
Kaare M. Risung

NYHET
FACILITY MANAGEMENT
Susanne Balslev Nielsen,
Thorbjørn Graarud

QUALITY MANAGEMENT
Jon Erik Høgberg
Sidsel Winther Storaas

FREMTIDENS BANK - FINANSIELL
REGULERING
Camilla Wollan
Eilin Schjetne
GOVERNANCE, COMPLIANCE &
RISK MANAGEMENT
Anne Helsingeng
Hanne Corneliussen
Siri Skollerud-Blegen
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET – HMS
Christopher Viland
Fredrik Jensen
Mariann Næss
IMMATERIALRETT OG MARKEDSRETT
Hermon Melles
John S. Gulbrandsen
Kristine Juell Johnsen
NYHET
IT/TMT
Kaare M. Risung
Nicolai Halbo
Per-Kaare Svendsen
KOMMERSIELLE KONTRAKTER
Beate Nygardshaug
Thom Erik Borgen
NÆRINGSEIENDOM
Charlotte Aslaugberg
Naja Dannow
Tom Rune Lian

RESTRUKTURERING OG INSOLVENS
Eivind Balke Thue
Johan Astrup Heber
SIVILPROSESS OG PROSEDYRE
Atle Skaldebø-Rød
Fredrik Lilleaas Ellingsen
Henning Harborg
Ole Kristian Rigland
SKATTERETT
Anette Fjeld
Sander Seeberg
SUPPLY CHAIN
Sverre Rosmo
Lars Zahl
Terje Støylehommen
VIRKSOMHETERS
BÆREKRAFTSANSVAR
Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Liv Monica Stubholt
Marte Stensrud
Therese Jebsen
ØKONOMISK KRIMINALITET
Anders Brosveet
Ann Johnsen
Arnt Angell
Gunnar Holm Ringen
Thomas Skjelbred

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Christian Bjørtuft Ellingsen
Marianne Dragsten
NYHET
PERSONSKADERETT
Morten Kjelland
PERSONVERN PV1
Anders Holt
Eva Jarbekk
Kaare M. Risung
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UNDERVISER HOS JUC

MØT VÅRE KURSLEDERE

Her er et utvalg av norske virksomheter som bidrar
med kursledere hos JUC

Gunnar Holm Ringen og Marianne Støkken Pilgaard forteller:
"Vi har alltid vært begeistret for JUCs høye faglige nivå og profesjonalisme - opplevd både
gjennom nettverkene og kurs vi har deltatt på i København. Når JUC nå kommer med et
bredt utvalg av juridiske kurs til norske advokater og andre spesialister, så får PWC enda
en mulighet for å bidra. Det gleder vi oss til!"
Gunnar Holm Ringen og Marianne Støkken Pilgaard underviser på følgende kurs:
ESG under oppkjøp, eierskap og salg
Hvitvasking og terrorfinansiering - Det årlige oppdateringskurset
IDD - aktsomhetsvurderinger og håndtering av tredjeparter
Varsling - Identifisering og håndtering av varslingssaker

Marianne Støkken Pilgaard
advokat, direktør

Gunnar Holm Ringen
advokat, partner

Arbeidstid

Arbeidstakers lojalitetsplikt
Under og etter ansettelsesforholdet

Gjeldende regler og avvikende arbeidstidsformer

Innhold

Innhold

Kurset går opp den vanskelige grensen mellom lovlige

Regler for arbeidstid er av stor betydning både for ar-

og ulovlige forberedelseshandlinger ved arbeidstakers

beidsgiver og arbeidstaker. Reglene oppfattes likevel

oppstart av konkurrerende virksomhet. I tillegg tar

ofte som vanskelig tilgjengelige, stivbente og rigide. I

kurset for seg loven om vern av forretningshemme-

dette kurset gis det en generell gjennomgang og inn-

Tid og sted

ligheter (i kraft 1.1.2021). Denne utgjør et viktig bidrag

føring i reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven og

til beskyttelse av knowhow og forretningshemme-

relevante tariffavtaler. I kurset ser vi også på avvikende

Tid og sted

30. mai 2022 kl. 9.30-16.00

ligheter som ikke nyter immaterialrettslig vern.

arbeidstidsformer, og går mer i dybden på reglenes

9. mai 2022 kl. 9.30-16.00

faktiske fleksibilitet. Vi ser særlig på rettsutviklingene

Høyres Hus, Stortingsgata 20

med blikk på EU-domstolens praksis.

0161 Oslo

7

LEKSJONER

Høyres Hus, Stortingsgata 20
Emner er bl.a.:

0161 Oslo

77

LEKSJONER
LEKTIONER
LEKTIONER

•

Grunnleggende utgangspunkter

•

Lojalitetsplikten i arbeidsforhold

Emner er bl.a.:

Kursleder

•

Hvilke ytringer kan ansatte lovlig fremsette om

•

Alminnelig arbeidstid

virksomheten?

•

Ulike typer vaktordninger

Kursledere

• Thorkil Aschehoug, advokat og partner

•

Taushetsplikt i lov og avtale

•

Redusert arbeidstid ved turnus/skiftordninger

• Nils Kristian Lie, advokat og partner hos

•

Hva anses som forretningshemmelighet og hvor-

•

Kravene til døgn-/ukehvile

dan beskyttes disse?

•

Arbeidstidsregler for stillinger som er særlig

hos Grette Advokatfirma

•

•
•

Hvor går grensen for arbeidstakers lovlige forbe-

uavhengige eller ledende

redelseshandlinger før overgang til/etablering av

•

Overtidsreglene

konkurrerende virksomhet?

•

Nattarbeid

Hvordan håndtere utbrytere som utnytter virk-

•

Arbeid på søndag og helgedag

somhetens forretningshemmeligheter?

•

Reisetid

CMS Kluge
• Liss Sunde, senioradvokat hos CMS
Kluge

Betydningen av konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler

Målgruppe
Internadvokater, HR-jurister/rådgivere og andre som

Målgruppe
Kurset er målrettet organisasjonsansatte jurister, yngre
jurister og andre som til daglig jobber med området.

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

Book en plass via
www.juc.no/ALEA

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

12

rende virksomhet.

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/ARB

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

13

Diskrimineringsjuss

Personaloppfølging i praksis

Og saker for Diskrimineringsnemnda

Styringsrett, sykefraværsoppfølging, oppsigelse og varsler

Innhold

Innhold

Rettsområdet likestillings- og diskrimineringsrett er i

tyringsretten setter rammene for ansettelsesforholdet,

stadig vekst og er i ferd med å bli en egen rettsdisiplin.

men hvor godt kjenner du handlingsrommet sty-

Mange opplever regelverket som krevende å orientere

ringsretten gir, og når skal eller bør det brukes? Kurset

seg i, samtidig som konsekvensene ved å trå feil kan

gir deg kunnskap om det rettslige rammeverket for

Tid og sted

bli alvorlige. Kurset gir innføring i og god oversikt over

personaloppfølging samt konkrete tips om hvordan

et etter hvert omfattende regelverk innenfor likestil-

slike saker bør saksbehandles. Vi setter søkelys på de

Tid og sted

2. juni 2022 kl. 9.30-16.00

lings- og ikke-diskrimineringsarbeidet.

problemstillingene som oftest gir de ansettelsesretts-

4. mai 2022 kl. 9.30-16.00

lige praktikere utfordringer.

Høyres Hus, Stortingsgata 20

7

LEKSJONER

Høyres Hus, Stortingsgata 20
Emner er bl.a.:

0161 Oslo

0161 Oslo

•

Oversikt over diskrimineringsregelverket

Emner er bl.a.:

•

Når foreligger det ulovlig forskjellsbehandling?

•

De rettslige rammene for personaloppfølging

Kursleder

•

Oversikt over egenskaper som nyter vern mot

•

Hvordan du best følger opp ansatte som ikke

• Thorkil Aschehoug, advokat og partner

•

Direkte og indirekte diskriminering

•

Trakassering

•

Gjennomgang av typetilfeller fra arbeidslivet –

hos Grette Advokatfirma

77

LEKSJONER
LEKTIONER
LEKTIONER

leverer som avtalt

Kursleder

•

Hvordan du best følger opp langvarig sykefravær

• Christopher Viland, foretaksadvokat hos

•

Hvordan du håndterer vanskelige varslingssaker

•

Tips til behandling av saker

diskriminering

Sykehuspartner HF

belyst med praksis fra Diskrimineringsnemnda
•

Universell utforming

•

Aktivitets – og redegjørelsesplikten

•

Håndhevelsesmekanismer – omvendt bevisbyrde
og erstatning/oppreisning

•

Når din virksomhet blir klaget inn for Diskrimineringsnemnda

Målgruppe
Målgruppen for kurset er alle som kommer i befatning
med arbeidsrettslige spørsmål, både på arbeidstakerog arbeidsgiversiden. Kurset er velegnet for jurister,
HR-ansatte og ledere.

Målgruppe

Pris

Internadvokater, HR-jurister/rådgivere og andre som

Kr. 5.500 ekskl. mva.

fra tid til annen støter på problemstillinger knyttet til

Book en plass via

illojale arbeidstakere og/eller oppstart av konkurrerende virksomhet.

www.juc.no/DISKRIM

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Book en plass via
www.juc.no/POPRA

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 5.500 ekskl. mva.

14

15

Ulike tilknytningsformer i arbeidslivet

Virksomhetsoverdragelse

Med generell nyhetsoppdatering

Ansettelsesrettslige spørsmål

Innhold

Innhold

Dette er et todelt kurs, hvor vi først gjennomgår

Virksomhetsoverdragelse er et komplisert arbeids-

og oppdaterer deg på de sentrale på nyhetene i

rettslig tema, som ikke har blitt mindre aktuelt under

rettsutviklingen i Norge i 2021 og hittil i 2022. Vi vil

Covid-19. Bakgrunnen for kurset er å gjøre temaet mer

bl.a. gjennomgå utviklingstrekk, ny lovgivning og

håndterbart, ved å ha stort fokus på både norsk retts-

Tid og sted

sentral lovgivning i prosess, samt ny rettspraksis.

praksis og rettspraksis fra EU-domstolen, særlig nyere.

Deretter vil vi grundig gjennomgå et av de mest aktu-

Temaet, i forbindelse med spørsmålet om tariffavtalers

Tid og sted

28. april 2022 kl. 9.30-16.00

elle problemområdene i norsk arbeidsliv, nemlig ulike

individuelle ettervirkning, var i 2021 til behandling

23. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

tilknytningsformer og grenseflatene mellom dem.

hos Høyesterett

Høyres Hus, Stortingsgata 20

Emner er bl.a.:

Emner er bl.a.:

•

•

7

LEKSJONER

0161 Oslo

77

LEKSJONER
LEKTIONER
LEKTIONER

0161 Oslo

Kursledere

lingen i 2021 og 2022
•

• Ander Stenbrenden, advokat og partner
hos CMS Kluge

Poengtert gjennomgang av nyheter i rettsutvik-

•

• Marco Lilli, advokat og partner hos CMS

gelseskravet, enhetskravet og identitetskravet)

Oversikt over hovedreglene om de ulike tilknyt-

•

Valgrett og reservasjonsrett

Kursledere

ningsformene

•

Fortrinnsrett

• Thomas Talén, advokat og partner hos

Dypdykk i vanskelige grenseflatene for bl.a. bruk

•

Oppsigelsesvern

av midlertidig ansettelse, innleie og oppdrag/en-

•

Tariffavtalenes stilling, herunder den individuelle

treprise, med gjennomgang av sentral rettsprak-

Kluge
• Ida Grøstad, senioradvokat hos CMS
Kluge
•

Vilkårene for virksomhetsoverdragelse (overdra-

ettervirkningen

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

•

Virksomhetsoverdragelse fra konkursbo

Stendisaken, nyere praksis fra underrettene, mv.

•

Saksbehandlingsregler

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
• Sigrid Fife Søyland, advokatfullmektig
hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

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

Målgruppe
Målgruppe

Kurset er hovedsakelig rettet mot advokater og jurister

Kurset passer for alle jurister som jobber for arbeidsgi-

også være relevant for ikke-jurister som ønsker å forstå

vere som har behov for bruk av ulike tilknytningsfor-

virksomhetsoverdragelser fra et juridisk perspektiv.

med interesse for arbeidsrett. Kurset kan imidlertid

mer i sin virksomhet, samt advokater som gir råd eller
prosederer saker tilknyttet fast/midlertidig ansettelse,

Book en plass via

innleie eller oppdragstakerforhold. Kurset passer både

Pris

for nybegynneren og spesialisten.

Kr. 5.500 ekskl. mva.

www.juc.no/TILKNYT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Book en plass via
www.juc.no/VOAS

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 5.500 ekskl. mva.

16

17

Due Diligence på eiendom

Entrepriserett - Innføringskurs

Skumle servitutter og grumsete grenser

Med særlig fokus på risikofordeling og ansvar

Innhold

Innhold

Grunnboken og matrikkelen er oppslagsverk, som ofte

Kurset er rettet mot de som ønsker en innføring i

nøyer seg med kryptiske henvisninger til underlig-

entrepriserett, og som i liten grad eller i det hele tatt

gende hemmeligheter – og farer. Å lese denne koden

har jobbet med entrepriserett tidligere. Kurset er lagt

og finne «råteksten» i kildene er essensielle evner for

opp praktisk med mange eksempler, små caser og

Tid og sted

dem som skal vurdere risiko ved kjøp av eiendommer.

muligheter for diskusjon. Kurset gjennomgår hele

Kurset skal gi deltagerne en helhetlig oversikt over

kontraktsforløpet i en entreprisekontrakt. Ved gjenn-

Tid og sted

31. mai 2022 kl. 9.30-16.00

hvordan vi finner eiendomsinformasjon i Norge, og en

omgangen blir også forskjeller og likheter til rådgiver-

4. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

praktisk oversikt over metoden for å drive «detektivar-

konktraktene belyst.

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

beid» for å identifisere, innhente og vurdere heftelser

7
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0161 Oslo

som kan ha betydning for eiendommens utvikling

Emner er bl.a.:

eller salgsverdi.

•

Kontraktsinngåelsesfasen: Kontraktsmodeller
og ulike standardkontrakter, avtaleinngåelse og

Kursleder

Emner er bl.a.:

• Willian Peter Nordan, advokat og

•

Kort om grunnbokens og matrikkelens historie

•

Tinglysningsloven og matrikkelloven: regler om

rettigheter og plikter, entreprenørens/rådgive-

grunnboken og matrikkelen – innhold og føring

rens rettigheter og plikter, endringer, grunnfor-

Å navigere grunnboken og matrikkelen – hva fin-

hold, svikt i byggherrens medvirkning, prosjekte-

partner hos Advokatfirmaet Berngaard

•

•

ner du, hva ser du etter, hvor må du lete?
•
•

77
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tolkning, vederlagsformater

Kursleder

Kontraktsperioden: Byggherres/oppdragsgivers

• Arild Skage, advokat og partner hos
CMS Kluge

ringsfeil, forsering, plunder og heft mm.

Risiko og konsekvenser av ukjente eller uklare

•

Overtakelse

rettigheter, kort om rettssituasjonen

•

Sluttoppgjør

Grunnboken og matrikkelens kilder, støtteinformasjon, utfordringer

Målgruppe
Målgruppe

Book en plass via

rådgivning innen entrepriserettslige emner og ellers

Advokater og eiendomsutviklere som jobber med

andre som ønsker å få en innføring i entrepriserett.

oppkjøp av utviklingseiendommer, advokater som

Det er ikke nødvendig å ha jobbet innen sektoren

jobber med klassisk tingsrett/eiendomstvister og

tidligere, og kurset gir verdifull innsikt til både jurister

advokater og meglere som jobber med juridisk due

og ikke-jurister.

Book en plass via

diligence på næringseiendommer og porteføljer.

www.juc.no/DUED

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Advokater, fuldmektiger og jurister som arbeider med

Pris

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

www.juc.no/EPRI

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 5.500 ekskl. mva.

18

19

Entrepriserett - Nyhetskurs
Oppdatering på sentrale dommer, avgjørelser og endringer

Spesialistkurs i entrepriserett
op-

Utvalgte emner

Innhold

Innhold

Kurset gjennomgår nyheter og sentrale dommer

Lovverket og praktiseringen av entrepriserett er i sta-

som har vært avsagt siste periode, og da avgrenset til

dig utvikling, og det er derfor viktig å være oppdatert

siste året. Vi vil ha særlig fokus på sentrale avgjørelser

på de siste vesentlige endringene. Dette kurset foku-

fra lagmannsrettene og Høyesterett, men vil også

serer på entrepriserettens mest aktuelle og vesentlige

Tid og sted

behandle dommer fra tingrettene som er prinsipielle

problemstillinger, slik at du vil være fullt oppdatert

eller inneholder interessante problemstillinger. På

på feltet og få innsikt i erfaringer med eventuelle

Tid og sted

2. juni 2022 kl. 9.30-16.00

kurset vil gjennomgå konkrete tvister og diskutere

endringer.

9. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

hvilken praktisk betydning dommene har utover den

0161 Oslo

enkelte sak.

7
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Kursledere
CMS Kluge
• Vegar Vatne, senioradvokat hos CMS

Høyres Hus, Stortingsgata 20
Emner er bl.a.:
•

Hvor går det typisk galt i byggeprosjekter?

I tillegg vil på kurset gjennomgå eventuelle nyheter

•

Ulike prisformater: Hva passer for mitt prosjekt?

og endringer av bransjestandarder, og da særlig de

•

Ulike kontraktsmodeller, særlig om samspillskon-

sentrale NS-standardene.
•

• Arild Skage, advokat og partner hos
•

En oppdatering på nyheter og sentrale dommer

•

•

Dokumentasjon av krav: Hvor går veien etter

• Øystein Myre Bremset, advokat og
partner hos Grette Advokatfirma

Hvilke kvalitetskrav gjelder for kontraktsgutbedring?

Gjennomgang av konkrete tvister og praktisk
betydning av dommer

Kursleder

jenstanden? Gjelder det egne kvalitetskrav for

fra det seneste året
•

0161 Oslo

trakter
HAB-dommen?

Emner er bl.a.:

Kluge

77
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•

Nytt fra rettspraksis

Oppdatering på nyheter og endringer av bransjestandarder

Målgruppe

Book en plass via
www.juc.no/ERNYT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

20

Målgruppe

Kurset i entrepriserett retter seg mot advokater, juri-

Advokater, fullmektiger og andre som ønsker å holde

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

seg oppdatert på nyheter innnen entrepriseretten.

ring om de mest aktuelle temaene.

Pris

Pris

Kr. 5.500 ekskl. mva.

Kr. 5.500 ekskl. mva.

ster og andre utøvere som daglig eller jevnlig befatter

Book en plass via
www.juc.no/SPER

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

21

EØS-rett - en innføring

Evaluering i offentlige anskaffelser
Å lage og forstå evalueringsmodeller

7

LEKSJONER

Tid og sted

Alt du trenger å vite for å for å kvalitetssikre vurderinger mot det EØS-rettslige bakteppet

Innhold

Innhold

Du vil som deltager få en mye større forståelse

Nesten 200 norske lover inneholder EØS-rettslige

for hvilke krav som gjelder for å utforme og bruke

elementer. Uten EØS-rettslig kunnskap vil det ofte ikke

evalueringsmodeller, og å velge riktig modell for din

være mulig å tolke norsk rett korrekt, noe blant annet

konkrete anskaffelse. Som leverandør vil du i større

NAV-skandalen har vist med full tyngde.

grad kunne forstå hvordan ulike evalueringsmodeller
vil virke, og hvordan du kan få best mulig score.

3. mai 2022 kl. 9.30-16.00

77
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På kurset får du bl.a. et overblikk og en forståelse for

Tid og sted

EØS-rettens rolle i norsk rett, samt praktiske verktøy

25. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

Emner er bl.a.:

for å kvalitetssikre vurderinger mot det EØS-rettslige

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

•

bakteppet.

0161 Oslo

De rettslige kravene til hva som må angis i konkurransegrunnlaget om evalueringsmodeller

•

Kursledere

•

• Alf Amund Gulsvik, advokat og partner
hos CMS Kluge
• Bjørnar Alterskjær, Managing Partner

Hva oppdragsgiver må fastsette før mottak av

Emner er bl.a.:

tilbud

•

Hvor er EØS-reglene?

Hva oppdragsgiver kan ta stilling til etter mottak

•

Direktiver og forordninger

Kursleder

av tilbud

•

Tolkning og forrang: EØS-rettslig metode i norsk

• Odd Stemsrud, advokat og partner hos

•

Muligheten for å endre på evalueringsmodell

•

Adgangen til å skifte ut en ulovlig evaluerings-

rett
•

modell

hos CMS Kluge

CMS Kluge

EØS-reglene: Det indre marked/regulatorisk,
konkurranse- og statsstøttereglene

•

Hvordan ulike evalueringsmodeller virker

•

EØS-rettslige kilder: Praktiske tips

•

Verktøy til å sette riktig vekting på tildelingskri-

•

Kvalitetssikring mot EØS-retten i praksis

terier

Målgruppe
Kurset er et spesialistkurs for dem som ønsker å få en
bedre rettslig evalueringsteknisk forståelse for valg
av evalueringsmodell, samt for når man må foreta de
ulike valgene. Kurset er også for leverandører som

Book en plass via

Kursets målgruppe er alle jurister som ønsker en
innføring i EØS-rett og verktøy for å kvalitetssikre egne
vurderinger mot EØS-retten.

ønsker en økt forståelse av hvordan man bør tilpasse

Pris

tilbudet til den evalueringsmodellen oppdragsgiver

Kr. 5.500 ekskl. mva.

kommuniserer at man vil benytte.

www.juc.no/EVAO

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Målgruppe

Book en plass via
www.juc.no/EØSR

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 5.500 ekskl. mva.

22

23

Kvalifisering i offentlige anskaffelser

Konkurranserett - en innføring
Alt du trenger å vite for å ha oversikt over konkurranseretten

Kvalifisering og prekvalifisering av tilbydere

Innhold

Innhold

En forståelse for konkurransereglene er nødvendig for

Dette spesialistkurset i offentlige anskaffelser gir deg

alle som vurderer lovlighet av atferd i et marked, det

en god forståelse for kvalifikasjonsprosessen ved

være seg informasjonsutveksling, samarbeidsformer,

en anskaffelse. Når kurset er avsluttet vil du være i

avtalestrukturer eller dominerende atferd. På kurset får

stand til å lage kvalifikasjonskrav og utvelgelseskri-

Tid og sted

du bl.a. et overblikk og en forståelse for konkurranse-

terier tilpasset den enkelte anskaffelsen og ha god

rettens rolle samt praktiske verktøy for å kvalitetssikre

kjennskap til reglene for evaluering av tilbydernes

Tid og sted

27. april 2022 kl. 9.30-16.00

konkurranserettslige vurderinger.

søknader/tilbud opp mot disse kravene. Du vil også ha

24. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

god kunnskap om avvisningsreglene som gjelder for

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

forhold ved leverandøren.

0161 Oslo

7
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Emner er bl.a.:

Kursleder

•

Hvorfor konkurranseregler?

Emner er bl.a.:

•

Det relevante markedet

•

•

Konkurransereglene: forbudet om konkurransebegrensende avtaler, forbudet mot misbruk av

• Odd Stemsrud, advokat og partner hos

•

dominerende stilling, fusjonskontroll

CMS Kluge
•

Compliance

•

Konkurranserett i domstolene: Erstatning/ugyldighet

En god forståelse for kvalifikasjonsprosessens
ulike elementer

Kursleder

Opplæring i å lage kvalifikasjonskrav og utvelgel-

• Marianne Dragsten, advokat og partner

seskriterier tilpasset den enkelte anskaffelsen
•

hos Vaar Law

Ha god kjennskap til reglene for evaluering av tilbydernes søknader/tilbud opp mot disse kravene

•

Oversikt over den viktigste praksisen rundt kvalifikasjonsprosessen og kvalifikasjonskrav

•

Målgruppe

Oversikt over avvisningsreglene som gjelder for
forhold ved leverandøren

Kursets målgruppe er alle jurister som ønsker en innføring i konkurranserett og verktøy for å kvalitetssikre
egne konkurranserettslige vurderinger.

Pris

Målgruppe
Innkjøpere, jurister og andre spesialister som arbeider
med offentlige anskaffelser.

Kr. 5.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/KRINN

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

24

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/KVAL

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

25

Offentlige anskaffelser og entreprise

Offentlige anskaffelser - En innføring
En grundig innføring i regelverket

Bygge- og anleggsanskaffelser og typiske utfordringer

Innhold

Innhold

Regelverket om offentlige anskaffelser er sammen-

Bygge- og anleggsanskaffelser er hyppig gjenstand

satt, og alle som arbeider med offentlige anskaffelser

for klager, og er også overrepresentert i saker for dom-

trenger en grunnleggende kunnskap om regelverkets

stolene og klagenemnda for offentlige anskaffelser. I

formål, oppbygging og prinsipper. Dette kurset foku-

dette kurset ser vi nærmere på de typiske utfordringer

Tid og sted

serer på å gi en innføring i regelverket ved å fokusere

som oppstår ved gjennomføringen av slike anskaffel-

på prosedyrer for ulike type anskaffelser og grunnleg-

sesprosesser, typiske fallgruver for hhv. oppdragsgiver

Tid og sted

26. april 2022 kl. 9.30-16.00

gende regler om hvordan beregne verdien av anskaf-

og leverandør og hvordan man unngår disse.

1. juni 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

felsen for derigjennom å kunne plassere anskaffelsen i

0161 Oslo

riktig del av regelverket mv.

7
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Høyres Hus, Stortingsgata 20
Emner er bl.a.:
•

Emner er bl.a.:

Kursleder

•

Oppbyggingen av regelverket

•

Betydningen av de grunnleggende prinsippene
i regelverket og hvordan disse innvirker på gjen-

• Marianne Dragsten, advokat og partner

•
•

Kjennskap til de typiske feil som hhv. oppdragsgiver og leverandører begår

Kursledere

Tips til hvordan man som oppdragsgiver/leveran-

• Fredrik Aadahl, advokat og partner hos

dør kan unngå disse

•

Hvordan beregne en anskaffelses verdi

•

Reglene for de mest brukte prosedyreformene

randør om hvordan man sikrer en hensiktsmes-

•

Grunnleggende kunnskap om regler for evalu-

sig prosess og et tilbud som også scorer godt i

ering av tilbud, herunder når tilbud må avvises

konkurransen

•

0161 Oslo

Kunnskap om sentrale bestemmelser for gjennomføring av entrepriseanskaffelser

nomføringen av anskaffelser

hos Vaar Law
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•

Praktiske tips til både oppdragsgiver og leve-

CMS Kluge
• Isabell Fjetland, senioradvokat hos CMS
Kluge

Hvilke krav som stilles til behandling av klager

Målgruppe

Målgruppe
Kurset henvender seg til advokater og fullmektiger og

Kurset er et innføringskurs og passer for innkjøpere

ellers andre som kommer i befatning med bygge- og

og andre som ønsker en innføring i regelverket for

anleggsanskaffelser.

offentlige anskaffelser.

Pris
Book en plass via
www.juc.no/OAINN

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

26

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

Kr. 5.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/OAE

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

27

Foreldretvister etter barneloven

Den private formuen på skiftet
Gjeldsavleggelse, skatt og skifter på tvers av landegrensene

7
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Nyhets- og oppdateringskurs

Innhold

Innhold

Kurset gir deltakeren verktøy til å identifisere hvilket

I juni 2021 ga Maria Cabrera Stråtveit og Gyldendal

lands rett som skal anvendes på et internasjonalt retts-

Forlag ut boken Foreldretvister etter barneloven.

77
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forhold innenfor familie- og arverett. Du får oversikt
over de relevante rettsregler og problemstillinger man

På kurset om samme emne vil du som deltaker få en

Tid og sted

bør være klar over ved håndtering av et skifte på tvers

praktisk og grundig oppdatering i regelverket for

av landegrensene, eller ved opprettelse av ulike dispo-

foreldretvister. Kurset vil gi deg gode tips og praktiske

Tid og sted

29. april 2022 kl. 9.30-16.00

sisjoner som testament og ektepakt som for eksempel

eksempler på hvordan du kan løse ulike barnerettslige

11. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

omfatter fast eiendom i et annet land. Gjennom kurset

problemstillinger, som advokat i foreldretvister. Det

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

vil deltakeren også få detaljert kunnskap om relevante

vil bli lagt opp til erfaringsutveksling og drøfting av

0161 Oslo

skatterettslige problemsstillinger som kan oppstå i

problemstillinger underveis. Kurset vil ha en praktisk

internasjonale skifter.

tilnærming til stoffet, basert på kursledernes omfat-

Kursledere

I kursets siste del vil vi se på gjeldsavleggelsen på

• Line Juuhl, advokat og assosiert partner

ektefelleskifte.

Brækhus advokatfirma

Emner er bl.a.:

• Maria Cabrera Stråtveit, advokat og

En oppdatering på gjeldende rett og rettsutvik-

Emner er bl.a.:

ling: saksbehandling av foreldretvister og sær-

•

Internasjonal privatrett på familie- og arverettens

skilte prosessregler i barneloven, foreldreansvar,

område

fast bosted, samvær

• Toralv Follestad, advokat og partner hos
Brækhus advokatfirma

Kursledere

•

hos Brækhus advokatfirma
• Kristin Hegstad, advokat og partner hos

tende erfaring fra foreldretvister.

•

Skatterettslige problemstillinger tilknyttet arv og

•

skifte
•

Gjeldsavleggelsen på ektefelleskifte, og oversikt

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

Praktiske råd i håndtering av foreldretvister som
advokat for en av foreldrene

•

Sparring og erfaringsutveksling

over praktiske typetilfeller

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

Book en plass via
www.juc.no/PRIVAT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

28

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

Målgruppe

Kurset er delvis basert på Maria Cabrera

Kurset passer for alle som jobber eller skal jobbe med

Stråtveits bok, Foreldretvister etter

saker etter barneloven.

barneloven fra 2021.

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/FEBARN

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

29

Grunnleggende kontraktsrett

ESG under oppkjøp, eierskap og salg
Hvordan takle nåværende og fremtidige ESG-problemstillinger

Oversikt og hovedinnhold i alminnelige kontraktsrettsrettslige regler og prinsipper

Innhold

Innhold

Viktigheten av ESG for selskaper og investorer er

Kontraktsretten er fragmentert og sammensatt.

stigende. Interessenter har stadig større forventnin-

Mange kontraktstyper er lovregulert, men kontraktslo-

ger til hvordan virksomheter skal ta samfunnsansvar,

vene er i stor grad fravikelige i kommersielle kontrakts-

i tillegg til at det kommer stadig strengere krav til

forhold. Andre viktige kontraktstyper er ikke lovregu-

Tid og sted

integrering av ESG-faktorer i selskapsstyring og inve-

lert, men mange av disse vil typisk være preget av mye

steringsprosesser. Arbeid med ESG handler både om å

brukte standardkontrakter. Kurset gir en oversikt over

Tid og sted

24 og 25. mai 2022 kl. 9.30-16.00

skape oppsidemuligheter og å redusere risiko, noe vi

alminnelige kontraktsrettsrettslige regler/prinsipper.

31. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

ønsker å utforske i dette todagerskurset.

7
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Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

0161 Oslo
Emner er bl.a.:

Emner er bl.a.:

•

•

Kunnskap for å takle de utfordringene man møter
i nåværende og fremtidige ESG-problemstillinger

Avtaleinngåelse: om fullmakt, intensjonsavtaler,
avtalebinding

Kursledere

•

Dypere innsikt i vurderingen av ESG -risiko

•

Ugyldighetsgrunner og prekontraktuelt ansvar

Kursledere

• Gunnar Holm Ringen, partner/nasjonal

•

En forståelse av diverse fagområder innenfor ESG

•

Avtaletolkning: om betydningen av avtalefor-

• Sondre Dyrland, advokat og partner hos

•

Verktøy til å håndtere ESG-prosesser i M&A:

leder hos PwC/Gransking & Compliance

vesentlighetsanalyse og modenhetsanalyse av

• Linn Tea Kjærås, advokat og seniorsjef

•

ESG-indikatorer

hos PwC Norge
• Even Tukun, advokat og seniorsjef hos

handlinger

•

Faglig oppdatering på eksisterende og kom-

forpliktelser, resultatforpliktelser og garantier
•

mende tiltak, f.eks. forbedring av rapportering

PwC Norge
• Andreas Johan Vogt, seniorkonsulent
hos PwC Norge
• Nora Hader, senioradvokat hos PwC
Norge

•

30

Nordisk institutt for sjørett ved UiO

vederlagsformat og forpliktelsenes karakter
•

Kontraktsbruddssanksjoner

varslingskanaler

•

Ansvarsbegrensninger og ansvarsfraskrivelser

Kjennskap til globale trender innenfor bærekraft,

•

Lovvalg og tvisteløsning

leverandørkontroll, anti-korrupsjon mm.

•

Utarbeidelse av avtaler

Kurset passer for analytikere, forvaltere, jurister og

Målgruppe

andre ansatte som jobber med M&A, compliance

Advokatfullmektiger og yngre jurister, erfarne advo-

personell (både ledere og utførende) og jurister/advo-

kater og jurister som ønsker en bredere gjennomgang

kater som jobber i juridisk avdeling i mellomstore og

av kontraktsretten, ikke-jurister som arbeider med

store virksomheter.

kontrakter.

www.juc.no/ESGU

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

• Amund Bjøranger Tørum, professor ved

Risikofordeling i kontrakt: om betydningen av

på klimafotavtrykk, leverandørkontroll eller

Målgruppe

Book en plass via

Ulike typer av kontraktsforpliktelser: om innsats-

Advokatfirmaet Wiersholm

Book en plass via
www.juc.no/GKON

Pris

Pris

Kr. 10.995 ekskl. mva.

Kr. 7.500 ekskl. mva.

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

31

IDD

Hvitvasking og terrorfinansiering
Det årlige oppdateringskurset

Aktsomhetsvurderinger og håndtering av tredjeparter

Innhold

Innhold

Fokus på antihvitvask har de senere år vært stort, både

Virksomheter opererer i en kompleks og globalisert

fra myndighetenes side og hos de rapporteringsplik-

verden, og samarbeid med forretningspartnere er

tige. Fordi samfunnsutviklingen gjør at trusselbildet

helt sentralt for å nå strategiske mål. Integritetsun-

endrer seg, er dette et fagområde under stadig utvik-

dersøkelser (Integrity Due Diligence) av tredjeparter

Tid og sted

ling, også med høyt trykk på lovgiversiden, nasjonalt

har lenge vært et fokusområde for håndtering av

og internasjonalt. Kurset vil ta for seg sentrale deler

risiko for korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet

Tid og sted

12. mai 2022 kl. 9.30-16.00

innenfor hvitvaskingsregelverket, og du vil blant annet

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

11. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

få kunnskap om regulatoriske endringer og utvikling.

for hvordan man kan strukturere arbeidet med hånd-

Høyres Hus, Stortingsgata 20

tering av tredjeparter på en operativ og praktisk måte,

0161 Oslo

7

LEKSJONER

0161 Oslo

Kursledere

Emner er bl.a.:

med særlig henblikk på anti-korrupsjonsregelverket

•

og den nye åpenhetsloven.

krav og forpliktelser
•

• Gunnar Holm Ringen, partner/nasjonal
leder hos PwC/Gransking & Compliance
• Thor Dalhaug, advokat og fagspesialist

En god oversikt over hvitvaskingsregelverket,

•

Dypere kunnskap om ulike metoder som benyt-

Emner er bl.a.:

Kursledere

tes i forbindelse med hvitvasking og terrorfinan-

•

En oppdatering av relevant regelutvikling

• Marianne Støkken Pilgaard, advokat/

siering

•

Praktisk forståelse for risikoklassifisering av

En dypere juridisk og praktisk innsikt i sentrale
krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering,

på anti-hvitvaskområdet hos PwC

tredjeparter
•

risikoklassifisering av kunder, reelle rettighetsha-

• Sven Arild Damslora, førsteadvokat hos
Økokrim
•

Hvordan gjennomføre bakgrunnsundersøkelser
av tredjeparter (IDD)

vere m.m.

•

Hva kjennetegner gode risikoreduserende tiltak

Kunnskap og innsikt om lov om reelle rettighets-

•

Hvordan arbeidet kan organiseres internt i en

havere
•
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direktør hos PwC/Gransking & Compliance
• Irmela van der Bijl Mysen, advokat og
partner hos Kvamme Associates

virksomhet

Økokrim ved Sven Arild Damslora vil gi en oppdatering på trender, utvikling og trusselbildet

Målgruppe
Kurset er et spesialist-/nyhetskurs rettet mot Com-

Målgruppe
Internadvokater, HR-jurister/rådgivere og andre som

pliance Officers, Compliance Managers, in-house
Legal Counsel, Lawyers/advokater, Supply Chain, ESG,
procurement, Contract Managers.

fra tid til annen støter på problemstillinger knyttet til

Book en plass via

illojale arbeidstakere og/eller oppstart av konkurre-

www.juc.no/HVIT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Book en plass via

rende virksomhet.

Pris

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

www.juc.no/IDD

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 7.500 ekskl. mva.

32

33

Varsling

Offshore-kontrakter
En innføring i de mest utbredte norske offshorekontraktene

Identifisering og håndtering av varslingssaker

Innhold

Innhold

Kurset gir en innføring i de mest sentrale og utbredte

I Norge har arbeidsgivere hatt krav om å etablere en

offshorekontraktene som benyttes i Norge. Kurset

forsvarlig varslingsordning siden 2007. Reglene blir

behandler kontraktenes bakgrunn, opprinnelse og

stadig skjerpet, og fra desember 2021 gjelder også

sammenheng, sentrale bestemmelser og praktiske

lignende regler i EU gjennom ikrafttredelse av et eget

Tid og sted

problemsstillinger. Kurset tar også for seg det utvidede

varslingsdirektiv. Stort sett alle norske virksomheter er

anvendelsesområdet for de norske standardkontrak-

underlagt regelverket og trenger derfor kompetanse

Tid og sted

8. juni 2022 kl. 9.30-16.00

tene innenfor nye næringer som fornybar, lavkarbon

til å kunne håndtere varslingssaker.

3. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

og infrastruktur.

7

LEKSJONER

Høyres Hus, Stortingsgata 20
Emner er bl.a.:

0161 Oslo
Emner er bl.a.:
•

Kursledere
• Stig Walle, advokat og partner hos
Grette Advokatfirma

•

hos Advokatfirmaet Wiersholm

•

En innføring i de mest utbredte offshorekontrak-

•

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

•

Hva varslingsrutiner bør inneholde

2016 og NSC05), deres opphav, sammenheng og

•

Hvordan man kan sette opp en varslingskanal

Kursledere

forholdet til bakgrunnsretten

•

Hvordan gjøre ordningen kjent i organisasjonen

• Gunnar Holm Ringen, partner/nasjonal

Oversikt over de sentrale forskjellene mellom de

•

Problemstillinger knyttet til å legge til rette for

Kontraktenes endringsordresystem (anvendelses-

anonym varsling
•

område, prosedyreregler og konsekvenser)
•
•

0161 Oslo

Regulatorisk rammeverk og krav, nasjonalt og internasjonalt, især aml kap 2A og nytt EU-direktiv

ulike standardene

• Ruben Skifjell Hoffgaard, senioradvokat
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direktør hos PwC/Gransking & Comp-

og hvordan?

liance

•

Hvordan motta og håndtere et varsel i praksis

svarsbegrensninger

•

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

bransjer og næringer

• Marianne Støkken Pilgaard, advokat/

Skal eksterne aktører kunne varsle? I så fall hvem

De sentrale misligholdsregler og relevante anOffshorekontraktens fremtid - anvendelse i nye

leder hos PwC/Gransking & Compliance

tive former for oppfølging
•

Kort om metode for informasjonsinnhenting, herunder intervjumetodikk

Målgruppe
Kurset passer for advokater, internadvokater og prakti-

Målgruppe

kere som jevnlig håndterer tilsvarende kontrakter eller

Dette er et kurs som retter seg mot alle i linjen som

andre som ønsker en grundig introduksjon til denne

har en rolle i oppfølging til varslingssaker samt de som

kontraktstypen.

håndterer varslingssaker i virksomheten, det være seg

Book en plass via
www.juc.no/OFFKO

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

HR, legal, internrevisjon, Compliance eller andre.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/VARS

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 5.500 ekskl. mva.

34

35

Profesjonsansvar for revisorer

Personskadeerstatning - Innføringskurs
Med nyhetsoppdateringer

Ny lovgivning, praksis og standarder

Innhold

Innhold

Moderne personskadeerstatningsrett er ferskvarepre-

Reglene for når revisor kan bli holdt erstatnings-

get, idet det stadig avsies en rekke dommer og andre

ansvarlig er i stadig utvikling. De internasjonale re-

avgjørelser som konkretiserer, nyanserer og justerer

visjonsstandardene har utviklet seg til et omfattende

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

regelverk av stor betydning for revisors daglige arbeid

Tid og sted

vilkårene for erstatning, og derfor belyse sentrale

i tillegg til at de bidrar til å gi god revisjonsskikk et

ansvarsgrunnlag, kravet til årsakssammenheng og

innhold. Rettspraksis innenfor revisoransvaret er også

Tid og sted

5. mai 2022 kl. 9.30-16.00

bevisvurderingen og grunnleggende prinsipper for

i stadig utvikling og belyser innholdet i god revisjons-

10. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

erstatningsutmålingen.

skikk på ulike arbeidsområder og betydningen av

Høyres Hus, Stortingsgata 20

revisjonsstandardene i et rettslig perspektiv.

0161 Oslo

7

LEKSJONER

0161 Oslo
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Emner er bl.a.:
•

Oversikt over erstatningsrettens kronologi og

Emner er bl.a.:

Kursleder

grunnleggende begreper

•

Relevante deler av ny revisorlov

•

Forholdet til trygderett og forsikringsrett

•

Profesjonsansvaret

Kursledere

• Morten Kjelland, professor dr. juris ved

•

Bilansvaret: virkeområdet, ansvarsmodeller og

•

God revisjonsskikk

• Terje Granvang, advokat og partner hos

særlig om gjer-kriteriet slik dette er presisert og

•

Rettspraksis innenfor årsregnskapsrevisjon, råd-

Det juridiske fakultet, UiO

utviklet gjennom høyesterettspraksis
•

givning, erklæringer

Yrkesskadeansvaret: generelle inngangsvilkår,

•

Revisors omsorgsansvar ved rådgivning

med utdypinger av arbeidsulykkebegrepet

•

Bruk av ekspertvitner/fagkyndige meddommere

Generelle prinsipper om årsakssammenheng og

•

Solidaransvar med styret og ledelse

bevis

•

Revisors forhold til regnskapsfører

Særlig om årsaksvurderinger ved vanskelig kon-

•

Regress

staterbare skader

•

Foreldelse

•

De fire grunnleggende utmålingsprinsippene

•

Ansvarsbegrensninger

•

Gjennomgang av de enkelte erstatningspostene

•

Betydningen av Finanstilsynets rapporter etter

•
•

Arntzen de Besche Advokatfirma
• Tobias Behncke, senioradvokat hos
Arntzen de Besche Advokatfirma

tilsyn

Målgruppe
Advokatfullmektiger/advokater, saksbehandlere, dom-

Book en plass via

mere, medisinsk sakkyndige og andre som arbeider

Målgruppe

med personskadesaker og som ønsker en innføring

Advokater, praktikere i forsikringsselskaper og intern-

eller oppfriskning.

www.juc.no/PERSTAT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

36

jurister som i sitt daglige virke beskjeftiger seg med

Book en plass via

problemstillinger knyttet til revisors erstatningsansvar.

www.juc.no/PARE

Pris

Pris

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Kr. 5.500 ekskl. mva.

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

37

IT-kontrakter - Basiskurs

Yrkesskadeerstatning
Innføring og oppdatering

Klassiske fallgruver

Innhold

Innhold

Dette kurset vil gi deg et grunnlag for å identifisere,

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

strukturere og håndtere grunnleggende spørsmål

deg et innblikk i IT-kontraktsverdenen og muligheten

relatert til de mest praktiske ansvarsområdene innen

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

personskaderetten. Kurset er praktisk lagt opp, med

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

Tid og sted

integrerte oppgaver og kursmateriale.

opp alle typer IT-kontrakter. Vi gir deg også en gjen-

23. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Emner er bl.a.:

Høyres Hus, Stortingsgata 20

•

7

LEKSJONER

0161 Oslo
•

Kursleder
• Morten Kjelland, professor dr. juris ved
Det juridiske fakultet, UiO

nomgang av nyttige begrep og praktiske eksempler til

Tid og sted

kontraktsarbeidet.

12. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Oversikt over yrkesskadenes karakter og det

Høyres Hus, Stortingsgata 20

sammensatte regelverket, herunder forholdet til

Emner er bl.a.:

trygd og forsikring

•

En oversikt over forskjellige typer IT-tjenester

Bedriftsvilkårene – når er en skade eller sykdom

•

Kjennskap til hva skytjenester er – og ikke er

skjedd «i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidsti-

•

En presentasjon av de kontraktsmalene som er

den»?
•

Gjennomgang av arbeidsulykkebegrepet

•

Generelle prinsipper om årsakssammenheng og
bevis, med vekt på de mange årsakskravene i

77
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•

på markedet

Kursleder

Dypere innsikt i hvilke kontraktsmaler som passer

• Elin Mathisen, advokat og partner hos

til hvilke tjenester
•

0161 Oslo

Advokatfirmaet Berngaard

Konkrete råd om bruk av kontraktsmalene

trygden for å ha rett til yrkesskadefordeler
•

Konstateringstidspunktet – hovedprinsipper og
sentrale dommer

•
•

Hovedprinsipper for utmåling av yrkesskadeer-

Målgruppe

statning

Kurset er beregnet på deg som ikke har jobbet veldig

Kort med avkortning på grunn av skadelidtes

mye med IT-kontrakter tidligere. Du kan gjerne være

medvirkning

«nybegynner», men kurset er også nyttig for dem som
har jobbet noe med IT-kontrakter.

Målgruppe
Advokatfullmektiger/advokater, saksbehandlere, dom-

Pris

mere og andre som arbeider med personskadesaker.

Kr. 5.500 ekskl. mva.

Pris
Book en plass via
www.juc.no/YRKE

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

38

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/ITKON

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

39

Innføring i praktisk konkursarbeid

IT-kontrakter - Spesialistkurs
Med fokus på ERP, SLA og tredjepartsavtaler

Gjeldende regler og avvikende arbeidstidsformer

Innhold

Innhold

Når jus møter IT. Digitaliseringen av samfunnet er i

Kurset gjennomgår konkursbehandlingen fra A til Å,

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

med et særlig henblikk på den praktiske siden av kon-

dypdykk i noen konkrete temaer som er relevante for

kursbobehandling. Foruten realisering av selskapets

advokater/jurister som har jobbet med IT-kontrakter

eiendeler, skal bostyrer også avklare hvorvidt det er

Tid og sted

en stund. Kurset har hovedfokus på noen utvalgte

grunnlag for politianmeldelse og anmodning om kon-

avtaletyper, men gjennomgangen er også relevant for

kurskarantene. Kurset gjennomgår praktiske innfalls-

Tid og sted

9. juni 2022 kl. 9.30-16.00

andre typer kontrakter.

vinkler en bostyrer kan anlegge, og kursdeltakerne vil

10. mai 2022 kl. 9.30-16.00

oppfordres til å dele sine erfaringer og utfordringer.

Høyres Hus, Stortingsgata 20

7

LEKSJONER

Høyres Hus, Stortingsgata 20
Emner er bl.a.:

0161 Oslo

0161 Oslo

•

Grunnleggende utgangspunkter

Emner er bl.a.:

•

Lojalitetsplikten i arbeidsforhold

•

Kursleder

•

Hvilke ytringer kan ansatte lovlig fremsette om

• Elin Mathisen, advokat og partner hos

•

Taushetsplikt i lov og avtale

•

Hva anses som forretningshemmelighet og hvor-

Advokatfirmaet Berngaard

virksomheten?

Hvor går grensen for arbeidstakers lovlige forberedelseshandlinger før overgang til/etablering av

Gjennomgang av bostyrers «verktøykasse» under
konkursbobehandlingen

•
•

dan beskyttes disse?
•

77
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Verktøy til å håndtere den praktiske siden av en

Kursledere

konkursbehandling

• Anne Christine Wettre, advokat og part-

Gjennomgang av relevante bestemmelser i konkursloven og dekningsloven

•

Overblikk over den statlige lønnsgarantiordnin-

ner hos Advokatformaet Ræder
• Henrik Schumann Sager, senioradvokat
hos Advokatformaet Ræder

gen og ansattes krav

konkurrerende virksomhet?
•

Hvordan håndtere utbrytere som utnytter virksomhetens forretningshemmeligheter?

•

Betydningen av konkurranse-, kunde- og rekrut-

Målgruppe

teringsklausuler

Advokater og fullmektiger og andre praktikere i konkursrettsfaget, samt teoretikere som ønsker en prak-

Book en plass via
www.juc.no/ITSPES

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

40

Målgruppe

tisk tilnærming til konkursrettens problemstillinger.

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

Pris

illojale arbeidstakere og/eller oppstart av konkurre-

Kr. 5.500 ekskl. mva.

rende virksomhet.

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/IPK

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

41

Hvordan bli en enda bedre forhandler

Krav fra konkursbo
Under og etter ansettelsesforholdet

Om grunnleggende forhandlingsmetode i praksis

Innhold

Innhold

I bobehandling står en overfor en rekke ulike pro-

JUC inviterer til forhandlingskurs hvor du får en effek-

blemstillinger som forutsetter kunnskap langt utover

tiv innledning til en metodisk tenking i forhandlinger

konkursloven. En viktig del av bobehandlingen består

og hvordan metoden brukes i praksis. Kurset er basert

i å få inn midler til kreditorfellesskapet og salg av

på den såkalte Harvard-metoden. Vi gjennomgår de

Tid og sted

konkursskyldners eiendeler er langt fra det eneste

tre grunnleggende sidene ved enhver forhandling:

Tid og sted

19. mai 2022 kl. 9.30-16.00

dette kurset ser vi derfor bl. a. nærmere på hvilke ulike

•

De materielle sidene (posisjonering, innrømmel-

10. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

krav som kan fremmes av konkursboet og som vil

0161 Oslo

bringe inn midler i boet.

7

LEKSJONER

verktøyet bostyrer har til å «skaffe penger i kassa». På
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ser, strategi/taktikk, etc.)

Høyres Hus, Stortingsgata 20

•

Kommunikasjonsprosessen

0161 Oslo

•

Den menneskelige dimensjon

Emner er bl.a.:

Kursledere

•

• Anne Christine Wettre, advokat og partner hos Advokatformaet Ræder

Viten til juridisk å kunne identifisere ulike krav et

I den første delen av kurset gjennomgår vi forskjel-

konkursbo kan ha

lige sider ved Harvard-metoden, med særlig vekt på

Kursleder

•

Dypere innsikt i noen av omstøtelsesreglene

hensiktsmessig bruk av interessebaserte tankegang

• Sigurd Knudtzon, advokat og partner

•

En forståelse av ulikekrav iht. aksjeloven som kan

og det faktiske maktspillet i forhandlinger.

fremmes av konkursboet

• Hanne Bruun Haugen, senioradvokat
hos Advokatformaet Ræder

hos Wahl-Larsen Advokatfirma

•
•
•

En nærmere gjennomgang av ulike problemstil-

Den andre delen vil vies til en praktisk forhandlings-

linger knyttet til pro forma

case. Den siste delen av kurset er en oppsummering

Overblikk over konkursboets beslagsrett ved

av forhandlingene, for å gjennomgå hvordan Harvard-

rettsvernstilfeller

metoden ble brukt i et praktisk tilfelle.

Oppdatering av relevante dommer
Knudtzon har skrevet bøkene Å forhandle og
Å selge bedriften.

Målgruppe

Sigurd Knudtzons bok, Å forhandle utkom i

Advokater og fullmektiger og ellers praktikere i kon-

Målgruppe

kursrettsfaget.

Kurset er egnet for advokater og andre som forhandler

utvidet utgave i 2021.

mye i sitt arbeid. Idet den praktiske casen er basert på

Book en plass via
www.juc.no/KRAVKB

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Pris

et typisk M&A tilfelle, vil personer som arbeider innen
dette område kunne ha særlig nytte av kurset.

Book en plass via
www.juc.no/BFOR

Kr. 5.500 ekskl. mva.

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 6.500 ekskl. mva.

42

43

Legal Project Management
Your toolbox for adapting to a changing legal market

7
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Content
Your toolbox for adapting to a changing legal market!
The market for legal services has changed significantly
in recent years: from a sellers´ market to a buyers´ market where clients require "more for less". Legal Project

Tid og sted

Management is an internationally established method

26. april 2022 kl. 9.30-16.00

providing more client value at better predictable costs

Høyres Hus, Stortingsgata 20

and for working more efficiently.

for managing legal matters that gives you tools for

0161 Oslo
Key take aways from the course:
Introduction to Legal Project Management, different

Kursleder

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

• Marion Ehmann, Member of the

• Phase 1: Initiation

German Bar, LL.M, ICF-certified and

• Phase 2: Planning

Certified Legal Project Practioner from

• Phase 3: Execution

the ILPM

• Phase 4: Closure

Target Group
This workshop is for all lawyers who give legal advice
to organisations – inhouse or law firm, small or big
teams, partner or associate, general counsel or legal
counsel – regardless of the area of law that they
practice. If you want to improve the value you provide
to your clients while at the same time keeping costs
under control or a good profitability and a good worklife balance, this course is for you.

Book en plass via
www.juc.no/LEGAL

Price
DKK 6.500 ex. VAT

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

44

45

Norsk juss på engelsk

Utvikling av advokater og advokatfirmaer

En verktøykasse for færre misforståelser på engelsk - og norsk!

Hvordan skal advokater og ledere skape vekst og lønnsomhet?

Innhold

Innhold

Dette kurset skiller seg fra standard «Legal English»-

Overraskende mange gode jurister opplever over-

kurs ved å fokusere på det mange advokater finner

gangen til å bli en vellykket forretningsadvokat som

mest utfordrende - å formulere og forklare norsk juss

utfordrende og en rekke partnere erkjenner at deres

på engelsk. Formålet med kurset er å bevisstgjøre

største forbedringsområder er de kommersielle, eller

Tid og sted

deltagerne på fordelene ved tydeligere og enklere

deres rolle som ledere, ikke som jurister. Samtidig er

formulering av sentrale tekster på både norsk og

det overraskende store utviklingsforskjeller mellom

Tid og sted

9. juni 2022 kl. 9.30-16.00

engelsk, og utstyre dem med teoretiske og praktiske

tilsynelatende like firmaer.

3. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

verktøy for å løfte egen formidling på engelsk til nye

0161 Oslo

høyder. Kurset utvikles i samarbeid med Legaltrans AS,

Emner er bl.a.:

Norges ledende spesialist på juridiske oversettelser,

•

7

LEKSJONER

Høyres Hus, Stortingsgata 20

Norge og utlandet, herunder også noen lærdom-

Kursleder

oversettelsesarbeid.

mer fra kompetansebedrifter i andre relevante

• Willian Peter Nordan, advokat og part-

Emner er bl.a.:
•

Samspillet mellom jurister og oversettere

•

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

•

0161 Oslo

Innsikt i best practice fra vellykkede firmaer i

og baserer seg på to tiår med erfaringer fra juridisk

ner hos Advokatfirmaet Berngaard

77

LEKSJONER
LEKTIONER
LEKTIONER

bransjer

Kursleder

Forståelse for hvordan ulike ledere, roller, kompe-

• Paul Bellamy, Owner & CEO hos Bellamy

tanser og grupper kan og må samordnes dersom

Consulting AS

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

46

som arbeider mye med juridiske krav og regelverk i en

Pris

internasjonal kontekst.

Kr. 7.500 ekskl. mva.

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/UAFA

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

47

Cybersikkerhet - i teori og praksis

Ekspropriasjonsrett - En innføring
Sentrale regler og prinsipper og viktige rettsavgjørelser

Sammenhengen mellom cybertrusler og persondatalovgivningen

Innhold

Innhold

Kursen gir en grundig innføring i de sentrale prinsip-

Hackere, dårlige systemer og uforsiktige ansatte kan

pene og reglene innenfor ekspropriasjonsretten.

lekke sensitiv informasjon, og påføre virksomheter

Du får en oversiktlig og lett forståelig fremstilling av

milliontap. Samtidig står Datatilsynet klart for å gi

vederlagslovens prinsipper samt viktige rettsavgjørel-

gebyrer etterpå. Cybersikkerhet er i ferd med å bli sen-

Tid og sted

ser. I tillegg gjennomgås en del sentrale og praktiske

tralt for alle virksomheter som behandler informasjon

problemstillinger knyttet til betingelsene for ekspro-

og vil bli tatt seriøst i markedet. I kurset vil vi forsøke å

Tid og sted

19. mai 2022 kl. 9.30-16.00

priasjon.

bygge bro mellom juss, og tydeliggjøre sammenhen-

28. april 2022 kl. 9.30-16.00

gen mellom cybertrusler og persondatalovgivningen.

Høyres Hus, Stortingsgata 20

7
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Høyres Hus, Stortingsgata 20
Emner er bl.a.:

0161 Oslo

•

Kursleder

•

• Jan Erik Johansen, advokat og partner

•

Emner er bl.a.:

fremme, og vanlige ugyldighetsinnsigelser

•

Sakskostnadsreglene i ekspropriasjons- og

vet for sikkerhet

Kursleder

De sentrale utmålingsreglene (salgsverdi, bruks-

i cyberdomenet, samt hva loven krever for å

• Ove André Vanebo, assosiert partner

verdi, gjenerverv)

håndtere disse

Differanseprinsippet

•

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

•

•

ser
•

Kunnskap om hvordan du skal gå frem for å
Innføring i kravene etter ulike lov- og forskriftsbestemmelser

•

på prinsippet i Lena-dommen
Grundig innsikt i utvalgte, sentrale rettsavgjørel-

hos CMS Kluge

kartlegge trusselbildet
•

Grundig gjennomgang av offentlige arealplaners
betydning for erstatningsutmålingen, med vekt

•

Grunnleggende forståelse for teknologi og behoInnsyn i hvilke trusler virksomheter står overfor

•

•

0161 Oslo

Betingelsene for ekspropriasjon og skjønnets

skjønnssaker

hos Advokatfirma Tofte

77

LEKSJONER
LEKTIONER
LEKTIONER

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, og
som kan brukes for å håndtere trusler

Oppdatering på nyere relevante avgjørelser fra
Høyesterett

Målgruppe
Kurset er rettet mot advokater, dommere og alle andre
som jobber med ekspropriasjons- og skjønnssaker,

Book en plass via

f.eks. innenfor forvaltningen og i domstolene.

www.juc.no/EKSP

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Pris

Målgruppe
Advokater og fullmektiger og ellers alle som vil ha en
innføring i cybersikkerhet og råd om praktisk håndtering. Ingen forkunnskaper er nødvendige.

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/CYBSIK

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 5.500 ekskl. mva.

48

49

Personvern fra a til å

JUC'S

Med brush-up

PERSONDATAKURS ER
INTERNASJONALT
GODKJENT AV

Innhold

77

Alle virksomheter behandler personopplysninger
i en eller annen form. Det kan være opplysninger

LEKSJONER
LEKTIONER
LEKTIONER

knyttet til virksomhetens egne ansatte, kunder og/
eller leverandører. Kurset gir deg en grunnleggende
innføring i fagområdet personvern og de mest kjente
problemstillingene når det gjelder en virksomhets

Tid og sted

behandling av personopplysninger. Kurset kan derfor

2. mai 2022 kl. 9.30-16.00

også fungere som et oppfriskningskurs. For deg som

Høyres Hus, Stortingsgata 20

har jobbet fragmenter med personvern, gir kurset en

0161 Oslo

helhetlig forståelse av området.
Emner er bl.a.:
•

Gjennomgang av sentrale definisjoner/prinsipper

Kursledere

•

Gjennomgang av behandlingsgrunnlag for

• Bjørn Ofstad, advokat og partner hos

behandling av personopplysninger
•

Ansvarsfordeling og betydning av rolleplassering
- behandlingsansvarlig, databehandler og felles

Deloitte Advokafirma
• Hanne P. Gulbrandsen, adv.flm. og
partner hos Deloitte Advokafirma

behandleransvar

JUC's kurs i persondatabeskyttelse er godkjent av
International Association of Privacy Professionals (IAPP)
Hvis du jobber med databeskyttelse eller
personopplysninger, er du sannsynligvis
allerede sertifisert av IAPP.
Hos JUC er vi stolte over at IAPP, verdens
største og mest omfattende globale databeskyttelsesfellesskap, har godkjent våre
persondatakurs.

Hold øye med nye kurs på www.juc.no

50

Det betyr nemlig at våre kurs lever opp til
høyeste kvalitetsnivå på etterutdanning
innen databeskyttelse og personopplysninger.
JUC er eksklusivt valgt av IAPP, slik at alle
JUC's kurs innen databeskyttelse og
personopplysninger automatisk blir godkjent
som etterutdanning (CPE point - continuing
privacy education) hos IAPP.

•

De registrertes rettigheter

•

Overføring av personopplysninger til tredjeland

•

Krav til å ha et personvernombud og personvernombudets oppgaver

•

Avvik og varslingsplikten til Datatilsynet

•

Ansvar og sanksjoner

•

Gjenbruk av personopplysninger

•

Kontrolltiltak på arbeidsplassen

Målgruppe
Kurset passer for ressurser som har behov for innføring
i eller en oppfriskning av personvernregelverket.

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/PERVA

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

51

Fra bokettersyn til Høyesterett

Personvern og kontroll i arbeidslivet
Personopplysningsrettens betydning i det digitale arbeidslivet

Problemstillinger og vurderinger i en skatteforvaltningsprosess

Innhold

Innhold

Kurslederne gav sammen med Gyldendal Forlag våren

Kurset her gir deg juridisk og praktisk kunnskap

2021 ut boken Personvern og kontroll i arbeidslivet.

til å kunne håndtere de utfordringene du vil møte

På kurset vil vi gjennomgå grunnleggende problem-

i en skatteforvaltningsprosess, fra bokettersyn til

stillinger som gjelder arbeidsgiveres håndtering av

domstolsprøvelse. Samtidig får du et overblikk over

Tid og sted

personopplysninger om ansatte.

praktiske problemstillinger man kan møte på, så

29. april 2022 kl. 9.30-16.00

7
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som opplysningsplikt og forholdet til skattyters egen

Tid og sted

En viktig grunn til at personvern i arbeidslivet er et

taushetsplikt, rammene for stedlig kontroll, klage på

2. mai 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

fagområde med høy aktualitet, er personopplysnings-

endringsvedtak, avklaring av tvistegjenstanden ved

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

loven av 2018. Loven gjennomfører EUs personvern-

etterfølgende stevning mm.

0161 Oslo

forordning (GDPR) i norsk rett. GDPR styrker arbeidstakeres rettigheter, blant annet fordi det nå stilles større

Emner er bl.a.:

Kursledere

krav til at arbeidsgiver dokumenterer at det er gjort

•

• Signhild Blekastad, personvernombud

behandling av opplysninger om ansatte iverksettes.

Kursledere

•

Rammene for stedlig kontroll og beslag

• Hanne Skaarberg Holen, advokat og

•

Tilleggsskatt og EMK

Emner er bl.a.:

•

Grunnlagene for en skatteklage

•

Sammenhengen mellom arbeidsretten og per-

•

Rammene for klagesaken

sonopplysningsretten

•

Rammene for domstolsprøvelsen

Hvilke begrensninger som gjelder for infor-

•

Forskjeller mellom å klage og gå til domstolene

masjonsinnhenting i en tilsettingsprosess

•

Erstatning for sakskostnader, herunder forholdet

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

Forholdet mellom skattyters opplysningsplikt og
taushetsplikt

vurderinger av lovlighet når et tiltak som innebærer

•
•
•

Hva som er viktig å tenke på ved avslutning av et

til Skatteetatens veiledningsplikt, arbeidsgiveran-

arbeidsforhold

svar og culpanormen

partner hos Ernst & Young Advokatfirma
• Benjamin Jacobsen Hamnes, advokat
hos Ernst & Young Advokatfirma

De særlige reglene som gjelder ved kontroll og
overvåking av de ansatte

Kurset er delvis basert på kursledernes
bok, Personvern og kontroll i arbeidslivet
fra 2021.

Målgruppe
Kurset retter seg mot arbeidsgivere, HR-ansatte,
advokater, personvernombud, organisasjonsansatte
og andre som jevnlig håndterer juridiske problemstil-

Book en plass via

linger i krysningspunktet arbeidsrett og personvern.

www.juc.no/PVKON

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Pris

Målgruppe
Kurset er først og fremst et grunnkurs rettet mot alle
som arbeider med skatte- og avgiftstvister i et visst
omfang. Kurset er relevant for andre advokater, samt
skatteressurser internt i selskaper og CFO-er mv.

Pris
Kr. 6.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/BOKE

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 5.500 ekskl. mva.

52

53

Praktisk strafferett

Moms over landegrenser
Innførsel og utførsel av varer og tjenester

Strategiske valg fra første klientkontakt til prosedyre

Innhold

Innhold

Problemstillingene omkring import og eksport av va-

Kurset gir deg en praktisk innføring i tenkning og

rer og tjenester er erfaringsmessig utfordrende, blant

planlegging av arbeid med saker som styrer mot en

annet på grunn av at mange regelverk skal håndteres

rettslig prosess. Det kan være strafferettslig etter-

samtidig (toll, merverdiavgift, bokføringsregler, skat-

forskning mot en hovedforhandling eller sivile saker

Tid og sted

terapportering osv.). Mange dommer og prinsipput-

om barnevern, foreldretvister og forvaltningsrettslige

talelser foreligger. Samtidig sanksjoneres feil ofte med

emner. Kurset tar utgangspunkt i straffeprosess, men

Tid og sted

5. mai 2022 kl. 9.30-16.00

bruk av tilleggsavgift.

tenkningen er overførbar til andre rettsområder.

13. juni 2022 kl. 9.30-16.00

Kurset gir en oversikt over regelverket på disse områ-

Emner er bl.a.:

dene og bruker case og enkeltsaker for å beskrive flere

•

Analyse av sakens faktiske og rettslige side

av problemstillingene.

•

Metodikk for rådgivning til klient, grensene for

Kursleder

Emner er bl.a.:

•

Strategiske valg tidlig i forberedelsen

Kursleder

• Roy K. Kristensen, diplomøkonom og

•

•

Helhetlig tenkning gjennom alle deler av proses-

• Kim Ellertsen, advokat og partner hos

7
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Høyres Hus, Stortingsgata 20
0161 Oslo

Høyres Hus, Stortingsgata 20

hva en advokat kan og skal bidra med.
God innsikt i problemstillingene som oppstår ved

sen

internasjonale handelstransaksjoner

høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI
•

Kunnskap om norsk merverdiavgift i internasjo-

•

•

Kunnskap om fallgruver som må unngås

Målgruppe
Kurset passer for alle som arbeider med problemstillinger knyttet til merverdiavgift over landegrensene –
med særlig vekt på næringslivsrelaterte problemstillinger. Dette vil typisk være jurister og økonomer. Kurset
passer best for personer med basiskunnskap innenfor
merverdiavgift.

www.juc.no/MOL

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

54

0161 Oslo

advokatfirmaet Elden

Iverksettelse av strategi i utspørring og bevisføring

nalt perspektiv

Book en plass via

77
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•

Råd for utspørring av vitner og annen bevisføring

Målgruppe
Advokater og fullmektiger som helt eller delvis jobber
med strafferett og andre saksfelt hvor det er utstrakt
klientkontakt, særlig saker med personlige tvister.
Dette omfatter også saker hvor det er personkonflikter
hvor det er risiko for at det ender med en rettslig prosess. Kurset er relevant for advokater og fullmektiger
med lite eller ingen erfaring med saker som skal ende

Pris

opp i en domstolsbehandling.

Kr. 5.500 ekskl. mva.

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva.

Book en plass via
www.juc.no/PSTRAF

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

55

En innføring i transportretten

Tinglysning
Med hovedvekt på fast eiendom

Med nyhetsoppdateringer

Innhold

Innhold

Misforståelser og manglende kunnskap om tinglys-

Transportrett er et område i stadig utvikling og det

ning påfører årlig både rådgivere, næringsliv og privat-

skjer stadige endringer i transportbehov og transpor-

personer store tap. Rett tinglysning av rettigheter til

tinnretninger. Omfanget av ny rettspraksis gjør også

rett tid har i tillegg til å sikre rettigheten mot andre

at rettsområdet er i stadig utvikling. Målet med kurset

Tid og sted

rettsstiftelser og avgjørende betydning for driften av

er å gi deg god oversikt over de rettslige utfordringer

vårt næringsliv og for privatpersoners løpende øko-

som oppstår hvor last eller en vare skal transporteres

Tid og sted

25. april 2022 kl. 9.30-16.00

nomi. I 2020 ble det tinglyst ca 208 000 hjemmelsover-

fra A til B, og gjerne med flere ulike transportører

20. april 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

ganger for eiendommer i Norge, med angitt verdi ved

involvert.

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

tinglysning av skjøte på til sammen kr 549 509 000

7
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0161 Oslo

000. Skal en se det hele omfang og betydning av ting-

Emner er bl.a.:

lysning må en i tillegg ta med verdien og betydningen

•

Ansvarsreglene innen sjørett, vegfrakt og luftfart

Kursleder

av tinglysning av panteheftelser og ulike rettigheter.

•

Bevisbyrdebetraktninger

•

Reklamasjon og foreldelse

Kursleder

• Jo Are Aamondt Brænden, advokat og

Emner er bl.a.:

•

Tapsutmåling og ansvarsbegrensning – har

• Jon Andersen, advokat og partner hos

partner hos Advokatfirmaet Thallaug

•

En overordnet gjennomgang av tinglysingslovens oppbygning og funksjon

•

•

En gjennomgang av praktisk tinglysning ved
hjemmelsovergang

•

vareeier krav på full erstatning?

advokatfirmaet Ræder

Grov uaktsomhet – kan man sette ansvarsbegrensningene til side, og hva skal til?

•

Innsikt i sentral rettspraksis på tinglysningsom-

Identifikasjon – hvilke personer svarer en transportør for?

rådet

•

Felleshavari og bergning

•

Særskilt gjennomgang av tinglysningssituasjoner

•

Certepartifart – kort om forholdet mellom styk-

•

Nærmere gjennomgang av reglene om rettsvern

•

Gjennomgang av problemstillinger knyttet til

kgodstransport og certepartifart
•

Transportforsikring og andre forsikringsformer

dokumentavgift

Book en plass via

Målgruppe

Målgruppe

Internadvokater, HR-jurister/rådgivere og andre som

Målgruppen for kurset er praktiserende advokater

fra tid til annen støter på problemstillinger knyttet til

og advokatfullmektiger, jurister, internadvokater og

illojale arbeidstakere og/eller oppstart av konkurre-

saksbehandlere hos forsikringsselskaper, speditører,

rende virksomhet.

forsikringsmeglere, fraktemeglere.

www.juc.no/TING

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

56

Book en plass via
www.juc.no/INTRA

Pris

Pris

Kr. 5.500 ekskl. mva.

Kr. 6.500 ekskl. mva.

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

57

Tariffavtaler - En innføring

Forvaltningsvedtak i domstolene
Rettslige, praktiske og strategiske overveielser

En veivisning inn i den kollektive arbeidsretten

Innhold

Innhold

Dette heldagskurset har særlig fokus på de spesielle

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

prosessuelle spørsmål som oppstår ved domstols-

og hvilke rettslige konsekvenser får dette for avta-

prøving av forvaltningsvedtak. Innenfor tvistelovens

lepartene og andre? Når er det hensiktsmessig for

rammer er det en rekke særregler og en omfattende

arbeidsgiver å inngå tariffavtale eller for arbeidstaker

Tid og sted

rettspraksis som får betydningen for domstolsprøvin-

å kreve det?

Tid og sted

2. mai 2022 kl. 9.30-16.00

fordelingen mellom domstoler og forvaltningen. Hel-

Kurset er en innføring i den kollektive arbeidsretten for

25. april 2022 kl. 9.30-16.00

Høyres Hus, Stortingsgata 20

dagskurset tar sikte på å sette aktørene bedre i stand

jurister som trenger å ha en viss oversikt over hva en

Høyres Hus, Stortingsgata 20

0161 Oslo

til å kjenne dette regelsettet, både dets muligheter,

tariffavtale er og hvilke rettsvirkninger slike avtaler har.

0161 Oslo

7

LEKTIONER

gen, og som har tatt form særlig for å ivareta arbeids-

77

LEKSJONER
LEKTIONER
LEKTIONER

utfordringer og fallgruver.
Emner er bl.a.:

Kursleder

Emner er bl.a.

•

Grunnleggende utgangspunkter

•

Innsikt i forskjellige former for saksanlegg mot

•

Tariffavtalebegrepet og typer av tariffavtaler

Kursleder

det offentlige, og deres fordeler og ulemper

•

Forhandlinger om og inngåelse av tariffavtaler

• Thorkil Aschehoug, advokat og partner

En forståelse av praktiske og taktiske spørsmål

•

Grenser for tariffavtalefriheten

som oppstår ved prøvingen av forvaltningsved-

•

Tarifftolkning

tak, særlig knyttet til bevisførsel

•

Tariffavtalens rettsvirkninger

Faglig oppdatering på rammene for domstols-

•

Tariffbundethet

prøvingen: Hvilke sider av forvaltningens vedtak

•

Varighet og ettervirkning

prøver domstolene i dag?

•

Ufravikelighet og tilgrensede tariffplikter

Muligheten til fordypning i temaer i grenseland

•

Fredsplikt

mellom forvaltningsrett og sivilprosess, knyttet

•

Arbeidskamp og interessetvister

til rettsvirkningen av en dom mot det offentlige,

•

Partenes rettsstilling under og etter arbeidskamp

midlertidige forføyninger mot det offentlige mv.

•

Tvungen lønnsnemnd og løsning av rettstvister

•

Sanksjoner ved tariffbrudd

• Jørgen Vangsnes, advokat og partner
hos advokatfirmaet Wikborg Rein

•

•

•

hos Grette Advokatfirma

Målgruppe
Kurset er et spesialistkurs som passer for alle advokater, dommere og offentlig ansatte som fra tid til annen

Målgruppe

får befatning med søksmål mot det offentlige.

Advokatfullmektiger, internadvokater, HR-jurister/råd-

Tilmeld dig via
www.juc.no/FODO

Deltag i klasseundervisning
eller direkte fjernundervisning

givere og andre som støter på tariffavtaler

Pris
Kr. 5.500 ekskl. mva

Book en plass via
www.juc.no/TAR

Pris

Delta ved klasseundervisning
eller livestream

Kr. 5.500 ekskl. mva.
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Returadresse:
JUC

LYSE OG LUFTIGE
KURSLOKALER MIDT
I OSLO SENTRUM
Høyres Hus er et klassisk funksjonalistisk bygg tegnet av
Arkitekten Magnus Poulsson i 1935. De unike lokalene,
alle med adgang til dagslys, danner en elegant og profesjonell ramme om JUC’s arrangementer.

Stortingsgata 20
0161 Oslo
Magasinpost SMP
ID nr. 46487

FYSISK OPPMØTE
ELLER DIREKTE
FJERNUNDERVISNING
– DET ER OPP TIL DEG
Du kan velge om du vil delta 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

Stortingsgata 20 | 0161 Oslo | tlf: 37 41 85 51 | juc@juc.no
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