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Juridisk/advokatbistand

Karina Krane, 

Advokat/

avdelingsleder

Fredrik Karlsen, 

Advokat

Ansvarsområder: 

*Juridisk bistand til medlemmer.

*Åpne og bedriftsinterne kurs.

*Informasjon til medlemmer vedrørende aktuelle saker for bransjen,

sjekklister, maler mv.

Gjert Eirik Olsen 

Advokatfullmektig

Anette Glad 

Juridisk rådgiver



Advokatbistand – tilbud til medlemmene

• Våre medlemmer får 7 timer gratis advokatbistand pr. år av NESO sine egne advokater. 

Deretter faktureres en timepris på kr. 1190,- eks. mva.

• Advokatbistand kan være løpende rådgivning, tvisteløsning/ domstolsbehandling, 

forhandlinger, bistand ved utarbeidelse/revidering av styringssystemer, gjennomgang og 

utforming av kontrakter mv. 

• Gratis informasjon og oppdatering innen lover og regler.

• På vårt intranett finner du maler, kontrakter og sjekklister.



Fagområder

Våre advokater bistår innenfor følgende hovedområder:

• Bygg- og entrepriserett

• Arbeidsrett

• Offentlige anskaffelser

• Plan- og bygningsrett

• Kontrakts- og avtalerett



Advokatfullmektig Anette Glad 

• Har jobbet som advokatfullmektig i NESO siden 1. februar 2021

• Har i tillegg til master i rettsvitenskap fra UiT, studert master i internasjonal rett fra IHEID 

i Genève.

• Tidligere relevant arbeidserfaring er hovedsakelig fra tiden min i Genève.

• Liker særlig godt å arbeide med entreprise- og kontraktsrett. 

• Jeg har bodd i Svolvær, Bergen, Oslo, Trondheim, Montpellier, Roma, Genève, Tromsø og 

nå Kabelvåg. Jeg kommer fra Lofoten, bodde utenlands i 5-6 år og vendte tilbake til 

Lofoten med mann og to barn i 2019.

• Jeg snakker fransk og italiensk og elsker å reise til land der jeg får praktisert språkene.

• På fritiden liker jeg å være med venner, familien min, drive med klatring, bortover-

oppover og nedoverski, kajakkpadling, dra på konserter og invitere til middagsselskaper.



Advokatfullmektig Gjert Eirik Olsen  

• Jurist siden 2014. Advokatfullmektig januar 2021.

• Tidligere forvaltningsjurist (plan- og bygningsloven).

• VAB i forsvaret 2018 (Forsvarets Høgskole).

• Master i rettsvitenskap fra UiT.

• Kone, to barn og hund.

• Kommer fra Lofoten og bor i Lofoten. 

• Har bodd i Trondheim, Sandane, Oslo, Tromsø.

• Fritid: friluftsliv, chill, useriøse meningsutvekslinger mv.

• Liker særlig godt å jobbe med alminnelig avtalerett, plan- og bygg, entreprise.



Kurs og webinarer høsten 2021

Tema Hvor Dato 

Plunder og heft i entrepriseforhold Mosjøen 10. November 

Plunder og heft i entrepriseforhold Bodø 11. November 

NS 8405/8406 - utførelsesentreprise Webinar 24/25 november

Planprosesser Webinar 25. November 

NS 8407/17 – totalentreprise Webinar 1 /2 Desember 

PBL – Byggesaksregler Webinar 9. Desember 


