
Vårt mål er å gi klientene den beste  
bistand. Vi legger vekt på  

tilgjengelighet og personlig service.



Hvem er vi?
Vi er to advokater med kontor på 
kreative og innovative Grünerløkka. 
Vi har bred erfarings  bakgrunn  
– noe uvanlig for advokater.  

Samfunnet endres og blir stadig  
mer krevende og regulert. Vi ser  
at våre klienter ønsker advokater 
med variert bakgrunn, som kan 
drøfte virksomhetens problem-
stillinger også i et samfunnsmessig 
perspektiv.

Advokat Ingvild Opøien
Ingvild er utdannet ved Universitetet  
i Oslo og NTH i Trondheim. Hun har  

advokatbevilling fra 2008.

Advokat Eivind Tesaker
Eivind er utdannet ved Universitetet i Oslo,  

og har hatt advokatbevilling siden 1997.
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Vi har, i tillegg til mange  
år med prosedyre og  
forhandling, også erfaring  
fra bl.a. følgende områder:
• Ledelse (store virksomheter)

• Forfatter (lovkommentarer, debatt)

• Foredragsholder  
(private og offentlige virksomheter)

• Journalist (radio, avis)

• Rådgiver (ledere)

• Styrearbeid (AS, organisasjoner)

• Internasjonalt samarbeid (EU og USA)

Noen av våre oppdrag:
• Inngått alle kontraktene for driften av  

Telenor Fornebu (hovedkontor)

• Inngått konsernovergripende kontrakter for 
Telenorkonsernet, nasjonalt og internasjonalt

• Ledet IT- og telecom prosjekter for Telenor

• Ledet avtaleprosesser for Norsk Fengselsvesen

• Ledet avtaleprosesser for Tolletaten

• Ledet avtaleprosesser for Justisdepartementet

• Ledet avtaleprosesser for Politiet

• Ledet digitaliseringsprosjekter for  
Brønnøy sundregisteret

• Rådgivning for Norsk Tipping og Lotteritilsynet

• Regelutvikling og lovarbeid for  
Justis departementet

• Regelutvikling og lovarbeid for  
Kultur departementet

Vi har også omfattende erfaring innen salg, 
kunderelasjoner, leverandørutvikling og  
kontraktsinngåelser med bl.a. Ericsson AB,  
Securitas AS, Posten Norge AS, Norsk Tipping AS,  
SAS - Scandinavian Airlines System AB,  
Oslo Taxi AS, Accenture AS, HP Norge AS,  
IBM Norge AS, SATS AS, Electrolux Professional 
AS, Dolly Dimples AS, Euroflorist Norge AS.
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Hvorfor velge oss?
Stabilitet: Du tildeles en fast advokat  
(=din advokat), som vil følge deg og kjenne deg.

Tilgjengelighet: Du kan ta kontakt når som helst 
når du finner det nødvendig.

Trygghet: Vi har solid erfaring ved tvist, etter 
mange år i retten både som prosessfullmektig 
og aktor/politi.

Løsninger: De klart fleste tvister løser vi før  
de kommer til retten.

Erfaringsbakgrunn: Vi gir deg totale løsninger 
innen næringsjuss.

Klienter: Vi bistår virksomheter lokalt,  
nasjonalt og internasjonalt.

Vår filosofi
• Alle juridiske spørsmål, store og små,  

er interessante

• Du får den tid du trenger

• Ikke vær redd for å ta opp det du måtte  
lure på, vi har sett det meste før

Hva trenger du?
En virksomhets behov for advokattjenester 
varierer erfaringsmessig sterkt, alt fra en telefon 
pr år til løpende bistand. 

Sentrale fagområder for  
virksomheter er: 
Arbeidsrett. Eiendomsrett. Kontraktsrett.  
Miljørett. Opphavsrett. Selskapsrett.

• Du styrer vår bistand

• Vi gir råd

• Vår kompetanse blir din

 

Hvordan unngå tvister?
• Vær i forkant ved avtaleforhandling

• Kvalitetssjekk ditt interne regelverk

• Ha til enhver tid nødvendige tillatelser

• Ikke foreta oppsigelser uten korrekte 
prosedyrer

• Ikke nøl med å spørre
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Arbeidsrett

Arbeidsgiveres rettigheter og plikter endres. 
Arbeidsmiljøloven har blant annet særlige regler 
for midlertidige ansettelser. Vi bistår ved alle 
typer ansettelse, omorganisering, overdragelse, 
tvister og oppsigelser. 

Vi utarbeider nødvendige juridiske dokumenter 
(avtaler om taushetsplikt, insentiver og bonus-
ordninger, konkurranse klausuler, etisk regelverk, 
varslingsregler, ordensregler, HMS og kontroll-
tiltak, personalhåndbøker, mal for medarbeider-
samtaler). 

Eiendomsrett

Eiendom berører alle virksomheter. Leie, kjøp, 
salg, plan- og bygningsrett og entreprise krever 
erfaring og klare juridiske rammer. Vi kan delta  
i alle prosesser din virksomhet er involvert i.

Kontraktsrett

Kontrakter og avtaler sikrer rettigheter og  
tar forbehold. Vi har lang erfaring med  
kontraktsrett. Spør oss om når korte avtaler  
er tilstrekkelig og når omfattende kontrakter  
er nødvendig. 
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Miljørett

Kunder har krav på miljøvennlige produkter  
og tjenester. Myndighetens krav til forsvarlig 
drift er i økende grad basert på internasjonale 
miljøforpliktelser. Vi bidrar til at din bedrift  
ligger i forkant av utviklingen mot et grønnere 
og mer menneskevennlig samfunn.

Opphavsrett

En rekke saker knyttet til IT-rettigheter, vare-
merker og åndsverk har gitt oss den erfaringen 
du trenger for å sikre dine rettigheter i dialog 
med kunder og samar beidspartnere.  

Teknologi seringen av samfunnet har svekket 
opphavsrettighetene til en rekke kreative  
grupper og virksomheter. Vi kjenner opphavs-
retten i Norge og EU. 

Selskapsrett

Formell organisering er motoren i den  
virksomhet du styrer. Dine varer og tjenester 
er driv stoffet som får motoren til å gå rundt. 
Vi hjelper deg med å ta vare på motoren og få 
mest mulig ut av drivstoffet.
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www.opoien.no
 
Advokat Ingvild Opøien
E-post: ingvild@opoien.no
Mobil: 957 93 662
 
Advokat Eivind Tesaker
E-post: eivind@opoien.no
Mobil: 994 04 450

MEDLEM AV:


