KURSKATALOG
VÅREN 2017

Velkommen
•

Projure har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for næringslivet
i Stavangerregionen og på Jæren. Vi er lokalisert med kontorer i Stavanger og på
Bryne, og med vår brede kompetanse mener vi at vi kan yte den bistand som er
nødvendig for, og etterspurt av, våre kunder.

•

Projure driver utstrakt kursvirksomhet. Våre kurs har som mål å gi kursdeltakerne
konkrete og relevante eksempler fra den arbeidshverdag kursdeltakeren befinner
seg i. Vi sikter mot god kvalitet og høy faglig standard på alle våre kurs og vi tilbyr
dyktige kursholdere gjennom å benytte egne ansatte og hente inn ekstern
kompetanse. Nedenfor finner du en oversikt over de kursene vi vil avholde våren
2017 innen arbeidsrett, bygg- og entrepriserett, selskapsrett og kontraktsrett for
leverandører til oljebransjen.

•

Vi håper at mange av dere vil finne faglig påfyll og inspirasjon gjennom våre
kurstilbud, og ser frem til et godt samarbeid!

Dato
Uke 13
30.03.17

Tema

Tid og sted

Praktisk erfaring og tips til arbeidsgivere Frokostseminar
Stavanger
i nedbemanningssaker

Kursholder
Advokat Per Bergstad
Advokat Sindre Meling

08:15-09:30

Uke 13
30.03.17

Projures entreprenørskole
Nytt anskaffelsesregelverk

Halvdagskurs
Bryne

Advokat Trond Bjørnsen

08:15-12:00

Uke 14
06.04.17

Forslag om forenkling av aksjeloven

Frokostseminar
Stavanger

Advokat Per Bergstad

08:15-09:30

Uke 16
27.04.17

Nyheter i arbeidsretten

Frokostseminar
Stavanger

Advokat Sigrun Sagedahl
Advokat Guri Haarr

08:15-09:30

Uke 17
27.04.17

Forsyningsforskriften

Frokostseminar
Bryne

Advokat Trond Bjørnsen
Advokat Liv Shelby

08:15-09:30

Uke 18
12.05.17

Tolking av entreprisekontrakter

Frokostseminar
Stavanger

Advokat Trond Bjørnsen

08:15-09:30

Uke 19
11.05.17

Frokostseminar
Utforming av ansettelseskontrakten
Hvordan sikre arbeidsgivers interesser i Stavanger
arbeidsforholdet best mulig

Advokat Sindre Meling

08:15-09:30

Uke 21
24.05.17

Verdsettelse av eiendom ved
ekspropriasjon

Frokostseminar
Stavanger

Advokat Per Kristian Haaland

08:15-09:30

Uke 22
01.06.17

Generasjonsskifte i
næringsvirksomheter

Frokostseminar
Stavanger

Advokat Per Bergstad
Advokat Guri Haarr

08:15-09:30

Uke 23
08.06.17
Utsatt til høsten
2017

Ny eierseksjonslov

Uke 24
15.06.17
Utsatt til høsten

Ny TEK17

Frokostseminar
Stavanger

Advokat Sindre Meling

08:15-09:30
Frokostseminar
Stavanger
08:15-09:30

Advokat Per Kristian Haaland

2017

Komponèr din bedrifts kommende internseminar – la deg inspirere av Projure
Advokatfirma sin omfattende meny av praktiske og verdifulle temaer
Hvert av de angitte kulepunktene nedenfor har en varighet på 45 min. Du bestemmer selv
omfanget av seminaret. Sett opp et forslag eller kontakt oss for å utarbeide et forslag. Vi
sender deg så et tilbud inneholdende en timeplan og en fast pris, som inkluderer all vår
forberedelse og det kursmateriell vi skal levere.

Aktuelle temaer innen bygg/anlegg/entrepriserett














Reklamasjon/foreldelse
Varsling/endring i hht de ulike
NS-kontraktene
Varsling/endring i hht NS 8405
Gjennomgang av huskeliste
over fristreglene i NS 8405
Varsling/endring i hht
bustadoppføringslova
Forberedelse til og
gjennomføring av
overtagelsesforretning med
forbruker
Forberedelse til og
gjennomføring av
overtagelsesforretning med en
profesjonell
Enkle grep for å forbedre en
entreprisekontrakt/rådgiverkont
rakt
Gjennomgang av
byggherreforskriften som
trådte i kraft 01.01.2010















Back-to-back.
Tilpassning av
kontrater i en
kontraktskjede, særlig
der sluttbruker er
forbruker. Krav mot de
bakre ledd
Gruppearbeid –
forbedring av
bedriftens kontrakter
Hva er en mangel og
konsekvensene av
dette?
Avbestilling
Prisavslag
Utbedring
Erstatning
Hevning
Garantidokumenter
Hvilken pris kan tas?
Betydningen av ulike
prisopplysninger, er
prisopplysningene















Offentlig
innkjøpsregler, tips
ved innlevering av
anbud
Innkjøpsregler i hht NS
8400
Valg av kontraktsform
Søknadsprosessen i
hht ny plan- og
bygningslov
De ansvarlige foretak
sitt ansvar, og
konsekvensene av at
ansvaret ikke
overholdes i hht ny
plan- og bygningslov
Refusjonskrav i hht ny
plan- og bygningslov
Grov uaktsomhet
Underentrepriser
Grunnforhold
Fast eiendom og skatt
og avgift

Aktuelle temaer innen selskap/finans/skatterett






Fusjon/fisjon
Joint Venture
Due diligence
Valg av selskapsform






Selskapsavtalen
Aksjonæravtaler
Holdingselskaper
Risiko med
hjemmelsselskaper





Styreansvar
Selskapets avtaler med
egne aksjonærer – asl §
3-8
Kjøp/salg av
virksomheter

Aktuelle temaer innen arbeidsrett








Nedbemannings og
permittering – særlig om
utvalgskriteriene
Ansettelse i
internasjonalt konsern,
hvem er arbeidsgiver?
HMS for ledelsen
Oppsigelse på grunn av
den ansattes forhold
Hire & Fire
Utenlandske
arbeidstakere i Norge






Oppsigelse på grunn av
virksomhetens forhold
Midlertidig ansettelse og
arbeidsinnleie, når kan
dette lovlig avtales?
Konkurranseklausuler,
bindingstid og
karensklausuler
Virksomhetsoverdragelse
– riktig prosess og
konsekvenser overfor
ansatte











Ansattes
medbestemmelse i norsk
arbeidsliv
Alvorlig
arbeidsmiljøkriminalitet
og konsekvenser for
ledere/bedrifter
Arbeidsgivers og
ansattes plikter i
forbindelse med
sykefravær
Overtid
Arbeidstidsordninger,
arbeidsgivers,
oppdragsgivers og
innleiers ansvar
Allmenngjøring

Fordeler med et internseminar sammenlignet med deltagelse på et ordinært seminar:

-

Man får skreddersydd et seminar tilpasset den aktuelle bedrifts behov
Positivt miljøtiltak. Gjennom felles opplevelser og diskusjoner får man synliggjort
kompetanse hos hverandre

-

Lettere å stille de ”vanskelige” spørsmålene
Unngår uproduktiv reisetid
Reduserte reiseutgifter
Man kan invitere samarbeidspartnere

Vi har for øvrig fått svært gode tilbakemeldinger på de internseminarene hvor det er lagt inn
gruppearbeid
Om du ikke finner temaet/temaene blant de angitte kulepunktene ber du oss om å lage et
forslag basert på dine innspill.
Vi har over flere år bedt våre kursdeltagere evaluere våre seminarer og kan dermed
dokumentere kvaliteten på vår innsats. I tillegg kan referanser – om ønskelig – oppgis. Våre
kunder får anledning til å gjennomgå deltagernes evalueringsskjemaer, og vil etter seminaret
få oversendt en oversikt som viser resultatet av deltagernes evalueringer. Dermed har vår
kunde håndfast dokumentasjon over kvaliteten på seminaret.
Vi gjør aktivt bruk av praktiske eksempler og er opptatt av at deltagerne skal få praktiske og
verdifulle råd.
Kontakt oss for en uforpliktende samtale!
Kontaktpersoner:
1. Partner og advokat Trond Bjørnsen (bygg- og anleggsbransjen)
Tlf: 51 85 84 40 eller e-post: trond.bjornsen@projure.no
2. Partner og advokat Erik Mauritzen (H) (selskapsrett)
Tlf: 51 85 84 11 eller e-post: erik.mauritzen@projure.no
3. Partner og advokat Sigrun Sagedahl (H) (arbeidsliv)
Tlf: 51 85 84 16 eller e-post: sigrun.sagedahl@projure.no

