PROGRAM #OPPDATERT 2019
Advokatfirmaet
Steenstrup Stordrange DA

15.00 - 15.15: VELKOMMEN
15.15 - 16.00: FAGGRUPPER:
ENTREPRISE OG ANSKAFFELSER
Samspillkontrakter – hvordan få
rett entreprenør, og hvordan blir
egentlig risikofordelingen ved bruk
av målpris?
Mange ser på samspillkontrakter som en
sikker løsning på utfordringene i bransjen. Ved
å engasjere entreprenøren tidlig får prosjektet
en felles forankring og et felles mål – et bedre
prosjekt til en mer riktig pris. Men skaper
samspillkontrakter nødvendigvis samspill?
Det kommer an på hvordan kontrakten er
utformet og hvilke aktører man engasjerer.
Samspill kan fort bli ønsketenkning hvis det
kombineres med ukyndighet. I dette innlegget
ser vi først på fornuftige og mindre fornuftige
tildelingskriterier og evalueringer. Så ser
vi på hvordan samspillet kan påvirkes av
bestemmelser om regulering av målpris.

ARBEIDSRETT
Nyheter i arbeidsretten –
hva bør vi vite nå?
Vi har lagt bak oss en periode hvor det har
skjedd mye på arbeidsrettens område. Vi
har fått nye dommer fra Høyesterett og
ny lovgivning om blant annet arbeidstid,
nedbemanning og innleie. Vi gir deg
oppdateringene og har sortert ut hva man bør
ha særlig fokus på.

Partner|advokat Torkel Tveit, senioradvokat
Ellen Gooderham og advokatfullmektig
Jardar Bruun-Teigen

FAST EIENDOM
Zachariasbryggensaken – hvilke
erfaringer og lærdommer kan aktører i eiendomsbransjen høste av
sakskomplekset?
Tvisten omkring verdsettelsen av Zachariasbryggen har pågått i rettssystemet i flere år,
og saken har vært fulgt med stor interesse i
Bergen. Gjennom sakskomplekset har vi fått
avklaring på flere rettslige spørsmål som
tidligere har vært uavklart, og prinsippene
for verdsettelse av næringseiendom har blitt
grundig belyst i retten. Hvilke lærdommer kan
det trekkes av saken, og er festekontrakter i
det hele tatt egnet til bruk for næringsbygg?

Partner|advokat Magne Revheim og
senioradvokat Bjørn Tore Steffensen

Partner|advokatene Alf Johan Knag,
partner|advokat Tor André Ulsted,
partner|advokat Åshild Fløisand og
advokat Eirik V. Rise

SELSKAPSRETT OG SKATT
Når blir man erstatningsansvarlig som styremedlem eller daglig leder?
Mange er ikke klar over hvilket ansvar man påtar seg som styremedlem eller daglig leder.
Erstatningsansvar for selskap og organisasjoners ledelse er høyaktuelt.

HAVBRUK
Digitalisering i havbruksnæringen
– hvordan vil det påvirke
forvaltning og juss?

Når selskapers fordringer gjøres opp, går tapt eller ettergis helt eller delvis vil det kunne gi skattemessige konsekvenser både for fordringshaver og skyldner. Dersom man er i kreditorposisjon er
det sentralt å være bevisst på hvordan disse fordringene behandles løpende og hvordan man skal
gripe det an dersom skyldner ikke kan eller vil betale enten det er ovenfor et konsernselskap eller
ovenfor uavhengig tredjepart.

Den digitale revolusjonen har kommet
til havbruksnæringen. Den åpner for
mange muligheter. Da er det viktig at
forvaltningsapparat og juridiske virkemidler
følger med. Bør man tenke annerledes om
kontrolltiltak og sanksjoner overfor næringen?
Og er det tiltak næringsaktørene bør
iverksette for å sikre sine interesser?

Partner|advokat Olav E. Midtgaard, partner|advokat Ulf H. Sørdal og
advokat Tina H. Bargård

Partner|advokat Halfdan Mellbye og
partner|advokat Lars S. Alsaker

Viktige skattemessige forhold ved behandling av fordringer
(i og utenfor konsern)

16.15 - 18.30 (inkl. pause med servering)
Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand, som blant annet var sentral i TV 2s håndtering av
#MeToo, kommer for å fortelle om: Omstilling og krise i fullt flomlys.
Silvija Seres er matematiker og aktiv investor i flere teknologibedrifter gjennom sitt eget investeringsselskap,
TechnoRocks. I tillegg er hun styremedlem i store selskaper som Oslo Børs, Nordea og NRK. Denne ettermiddagen hos oss skal hun snakke om: Digitalisering og Den fjerde industrielle revolusjonen - hvordan ny
teknologi utfordrer tradisjonelle forretningsmodeller og markedsposisjoner.

18.30: Vi hygger oss med mat og drikke og musikalsk innslag av Magnet.

