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JUS & LEDELSE – i Fjellregionen
Jus & Ledelse i Fjellregionen er en tjeneste for å forebygge
tvister, men også for å løse oppståtte tvister. Tjenesten leveres
av advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS - til alle
medlemsbedrifter hos Bedriftshelsetjeneste AS.
Advokatfirmaet er rangert blant landets ledende innen
arbeidsliv jus.

Gode tilbakemeldinger fra BHTs kunder og brukere av
tjenesten er grunnlaget for at vi innførte Jus & Ledelse i
Fjellregionen til alle medlemsbedrifter hos BHT AS fra januar
2009. Tjenesten er en del av medlemskapet.
Jus & Ledelse i Fjellregionen innebærer at dere har tilgang på;
 Telefonkonferanser med erfarne advokater når behovet
oppstår.
 Informasjon i form av elektroniske nyhetsbrev.
 Medlemssider på internett www.sbdl.no med blant
annet artikler, spørsmål og svar samt aktuelle
rettsavgjørelser.
 Bøker om arbeidslivs jus, til rabattert pris.
”Arbeidslivets spilleregler”, Universitetsforlaget,
Innføring i ”Arbeidsrett”, Cappelen forlag.
 Deltakelse på frokostmøter 4 ganger pr. år med
aktuelle tema. Disse arrangeres i Fjellregionen. (Det er
også muligheter for å delta på frokostmøtene som
arrangeres i Oslo.)

t
, Beck & Due Lund ANS
10 Oslo
22 01 70 50
Hva er Jus & Ledelse i
Fjellregionen?

Jus og Ledelse er en
abonnementsordning hos
advokatfirmaet Storeng, Beck & Due
Lund ANS.
I januar 2007 ble ordningen etablert
lokalt i Fjellregionen i samarbeid med
Bedriftshelsetjeneste AS.
En aktiv bruk av tjenestene vil være
en god investering for din bedrift – og
dine medarbeidere.
Frokostmøtene vil ta opp aktuelle
arbeids-, personalrettslige spørsmål
for eksempel ansettelsesformer,
intern kontroll rutiner (systematisk
HMS arbeid) og sykefravær/sykelønn.
Det blir også muligheter til å drøfte
eksempler.
For de som ikke har muligheter for å
komme på frokostmøtene sendes ut
kurspresentasjonene til alle
kontaktpersonene i BHT.
De øvrige tjenestene, eksempelvis
telefonkonferanse, skjer i form av
telefonkontakt mellom ledere i din
bedrift og advokatfirmaet Storeng,
Beck & Due Lund ANS.

Kontaktadresse
Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS
Postadresse: Postboks 1234, Vika, 0110 OSLO
Ny besøksadresse i Oslo fra januar 2012
Hieronymus Heyerdahlsgate 1
0110 Oslo
Telefon 22017050 (husk å infomer om ditt medlemskap i BHT)
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