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Nåværende stilling

Ph.d. student SALT Lofoten AS/Universitetet i Oslo

UTDANNING
2012-09 - 2015-06

Universitetet i Oslo - Master i rettsvitenskap

2000-08 - 2005-11

Universitetet i Tromsø - Master i fiskerifag/fiskerikandidat
Spesialisering innen fiskeriøkonomi og ressursforvaltning.

1999-08 - 1999-12

Universitetet i Oslo - Ex.phil/Ex.fac

1997-08 - 1998-06

Charles Hays Secondary School, Prince Rupert, Canada - Utvekslingsstudent

YRKESERFARING
2017-08 -

SALT Lofoten AS - ph.d. student
Jeg skal som ansatt i SALT jobbe 75 % med en doktorgrad i rettsvitenskap, samt 25 % for SALT i øvrige
prosjekter. Arbeidstittelen på min avhandling er: En sammenlignende analyse av fiskeri- og
akvakulturlovgivningen - med særlig henblikk på rettssikkerhet, miljøhensyn, forvaltningens effektivitet og
legitimitet. Doktorgradsprosjektet er en nærings ph.d. i regi av Norges forskningsråd. Universitetet i Oslo (det
juridiske fakultet) er gradsgivende institusjon og med i prosjektet.

2017-01 - 2017-08

Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Advokatfullmektig
Jobbet i hovedsak med rådgivning innen forretningsjuridiske og offentligrettslige spørsmål til kommersielle
aktører og intresseorganisasjoner innen fiskeri- og havbruksnæringen.

2015-08 - 2015-12

Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA - Advokatfullmektig
Jobbet i hovedsak med rådgivning innen forretningsjuridiske og offentligrettslige spørsmål til kommersielle
aktører og intresseorganisasjoner innen fiskeri- og havbruksnæringen, herunder spørsmål relatert til fiskeri- og
akvakulturtillatelser, etablering og drift av akvakulturlokaliteter, fiskerireguleringer og kontroll/sanksjonering av
begge sektorer. Har i tillegg medvirket i et oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor
leveransen var et utkast til tekst til et rundskriv om lovgrunnlaget/regelverk for planlegging i kyst- og sjøarealer.

2015-01 - 2015-07

Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA - Rådgiver (50%)
Jobbet i 50 % stilling som rådgiver mens jeg skrev masteroppgave i rettsvitenskap om administrativ inndragning i
fiskeri- og akvakulturlovgivningen.

2014-01 - 2014-12

Nærings- og fiskeridepartementet - Seniorrådgiver
Jobbet stort sett med samme oppgaver som i Havressurs- og kystavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet,
men denne perioden også med saker relatert til havbruk i Fiskeri- og havbruksavdelingen.

2006-09 - 2013-12

Fiskeri- og kystdepartementet - Førstekonsultent/Rådgiver/Seniorrådgiver
Jobbet i Havressurs- og kystavdelingen, Seksjon for struktur og økonomi. Jeg var gjennom perioden
saksbehandler for saker som gjaldt økonomiske rammebetingelser for fiskeflåten, fiskerireguleringer, deltagelse
i fiskerikomiteen i OECD, fiskernes sosiale ordninger, tilskuddsordninger, internasjonale fiskeriforhandlinger
(NEAFC) og sjøsamiske rettigheter.

2006-01 - 2006-08

Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole - Vitenskapelig assistent/seminarleder
Utførte forskjellige typer oppgaver, herunder ledelse av seminar for internasjonale studenter i fisheries
economics, økonomisk analyse- og prosjektarbeid og koordinering av aktiviteter på et senter for marin
ressursforvaltning.

VERV
2009-09 - 2014-12

Likviditetsfondet for fiskere Verv: Varamedlem i styret

2011-11 - 2011-11

North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) Verv: Acting Chair of Finance and Administration Committee
(FAC) in the Annual Meeting 2011

2001-02 - 2002-03

Universitetet i Tromsø Verv: Medlem i styringsgruppa for næringslivsdagen "Håp i havet"

2001-02 - 2002-02

Universitetet i Tromsø Verv: Styremedlem i studentorganisasjonen "Fiskerifaglig forum"

2000-07 - 2000-07

European Youth Parliament (EYP) Verv: Norsk delegat på sesjon i Roma

1999-10 - 1999-10

European Youth Parliament (EYP) Verv: Norsk delegat på sesjon i Wien

SPRÅK
Engelsk

Muntlig: Flytende Skriftlig: Flytende

Tysk

Muntlig: Grunnleggende kunnskaper Skriftlig: Grunnleggende kunnskaper
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