
 

 

 

 

 

Invitasjon til kurs i  

Rettslære 

15. oktober 
 

 

Foreleser Svein Aalling, Advokatfirma Orwall & Co 

Innhold 

Målet er å gjøre deltakerne bedre i stand til å finne frem i lovverket og få et innblikk i 

konkret lov- og avtaletolkning, ved hjelp av praktiske eksempler fra hverdagen. 

Kurset har først en innledning med gjennomgang av de sentrale rettskildeprinsipper, 

forskjellen mellom skrevne og uskrevne regler, offentlig rett og privatrett mv. Deretter 

gjennomgang av tre ulike rettsområder, med forelesning som tar utgangspunkt i enkelte 

tvister/”case”, med vekt på praktiske eksempler, spørsmål og diskusjoner. 

 

Tema: generell rettslære, ”hverdagsjuss” med utgangspunkt i regnskapsførernes 

kontakt med klienter som bedriftsledere og grunneiere. Hovedpunktene i kurset vil 

være: 

 Del I: Rettsforhold mellom naboer 

 Del II: Avtale/kjøp 

 Del III: Landbruksjuss 

 

Pris Kursavgiften er kr. 2.200 pr deltaker fra samarbeidende regnskapskontor/medl. i 

Økonomiforbundet. Halv pris f.o.m. deltaker nr. 4 fra regnskapskontoret. For andre 

deltakere er prisen kr. 2.700. I tillegg kommer kost og losji. 

 

Tidspunkt 

 

 

Kl. 09.00 – 16.00 

 

Påmelding 

 

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen.  

Faglig 

oppdatering 7 timer rettslære 

 

Kursnr. Dato Hotell Sted Påmeldingsfrist 

105201202 15. oktober Radisson Blu Resort Beitostølen Beitostølen 17. september 

     

Påmelding til:  
E-post:  oppland@bondelaget.no / jorunn.lovdal@bondelaget.no 

Telefon: 61 05 18 00              
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Tittel 

Rettslære – praktisk kurs  
Undertittel Tema: generell rettslære, ”hverdagsjuss” med utgangspunkt i regnskapsførernes 

kontakt med klienter som bedriftsledere og grunneiere. 
 

Innledning Kurset har først en innledning med gjennomgang av de sentrale 
rettskildeprinsipper, forskjellen mellom skrevne og uskrevne regler, offentlig rett og 
privatrett mv. Deretter gjennomgang av tre ulike rettsområder, med forelesning 
som tar utgangspunkt i enkelte tvister/”case”, med vekt på praktiske eksempler, 
spørsmål og diskusjoner. 
 

Kursmål Målet er å gjøre deltakerne bedre i stand til å finne frem i lovverket og få et innblikk 
i konkret lov- og avtaletolkning, ved hjelp av praktiske eksempler fra hverdagen. 
 

Målgruppe Regnskapsførere med interesse for juridiske problemstillinger  
 

Foreleser Advokat Svein Aalling, Advokatfirmaet Orwall & Co DA 
 

Program  

08:30 Frammøte, kaffe og rundstykker.  

09:00 Innledning 

 litt om rettskildeprinsipper 

 

09:30 Del I: rettsforhold mellom naboer 

 Ulempe på grunn av tiltak på naboeiendommen 

 Mulige reaksjoner: krav om retting/opphør eller erstatning 

 Naboloven 

 Gjennomgang av sentrale regler og aktuelle rettsavgjørelser 

 

11:15 Del II: Avtale/kjøp 

 generell avtalerett  

 Ulike kjøpslover: kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, avhendingsloven 

 Mulige reaksjoner: krav om retting, heving eller erstatning 

 Gjennomgang av sentrale regler og aktuelle rettsavgjørelser 

 

12:00 Lunsj 

13:00 Del II forts. 

14:00 Del III: Landbruksjuss 

 Odels- konsesjons- og jordlov 

 Hovedvekt på endringer fra 1. juli 2009 

 Odelseiendom, odelskretsen, bo- og driveplikt mv. 

 Overgangsregler 

16:00 Slutt 

 Faglig oppdatering for regnskapsførere: 7 timer rettslære 

 
 


