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Camilla Grytten
Partner
E-post: camilla.grytten@kluge.no

UTDANNING
2004 (vår)

Universitetet i Bergen – Cand. Jur. (fullført ett år før normert tid)
Valgemner:
- Selskapsrett I
- Selskapsrett II
- EMK-rett med prosedyrekonkurranse (ekstra)
- Petroleumsrett (ekstra, i 2008)

ARBEIDSERFARING
2020 - d.d.
Partner, Kluge Advokatfirma AS
2015 - 2020
Advokat/senioradvokat, ConocoPhillips Norge
- Petroleumsregelverket og konsesjonsverket
- Kommersielle avtaler, som unitiseringsavtaler, tredjepartstilknytning, transport- og
prosesseringsavtaler
- Salgsavtaler for olje og gass
- JIP-avtaler (Joint Industry Projects), forskning- og teknologiutviklingsavtaler
- Anskaffelseskontrakter, inkludert «tool pool» -avtaler og riggsamarbeid
- Forretningsutvikling
2014 - 2015
Kluge Advokatfirma
- Secondment til ConocoPhillips
- Secondment til Premier Oil
2011 - 2014
Kontraktsleder/advokat, Kaefer Energy AS
- I en periode også leder for prosjektøkonomi
- Juridisk og strategisk rådgivning opp mot selskapsledelsen, anbudsavdelingen,
anskaffelsesavdelingen og mot de enkelte prosjekter
- Kontraktsutarbeidelse, kontraktsforhandlinger
- Endringer (VO, VOR, DVO) og tvisteløsning
- Compliance
- Forsikring
2008-2011
Advokat, Statoil ASA
- Petroleumsregelverket og konsesjonsverket
- HMS-regelverket; sekretær for styrets komité for sikkerhet, bærekraft og etikk
- Kommersielle avtaler
- Lisenstransaksjoner
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2007 - 2008

2004 - 2007

Senior kontraktskonsulent og kategoriansvarlig, Norsk Hydro ASA/StatoilHydro ASA
- Kategoriansvarlig – “Surface Equipment” (brønnhoder, juletrær mm.)
o Prosjektleder for utarbeidelse av kategoristrategi
o Forhandlinger med leverandører
- Kontraktskoordinator – Boring & brønn -operasjoner
o Kontraktsadministrasjon av riggkontrakter
o Kontraktuell rådgivning opp mot Boring & Brønn
o Evaluering av anbud
Advokatfullmektig, Wikborg Rein
- Corporate-avdelingen (selskapsrett, transaksjoner, børsnotering)

KOMPETANSEOMRÅDER
Camilla Grytten har gjennom sin omfattende erfaring fra olje- og gassbransjen solid forståelse for ikke bare de
juridiske, men også de organisatoriske og tekniske aspekter ved bransjen. Hun har særlig erfaring med
petroleumsrett, konsesjonsverket og kontraktsrett, og yter rådgivning innenfor et bredt spekter av problemstillinger,
både oppstrøms, nedstrøms og innenfor transaksjoner. Grytten har lang erfaring med forhandlinger og tvisteløsning,
og har et kommersielt og praktisk tilsnitt i sin rådgivning.

VERV MED MER
2019/2020

Deltaker på NHOs lederutviklingsprogram “Female Future”, inkl. faget “Styrekompetanse” ved
Handelshøyskolen BI

2019 - og
2006 - 2009

Ekstern sensor og veileder for masterstudenter ved det juridiske fakultet v/UiB

2005

Sensor ved Norges Handelshøyskole (NHH)

2003

Vinner av den nordiske prosedyrekonkurransen Sporrong Lönnroth; beste skriftlige innlegg
First place winner and winner of Best Written Argument Award in the Nordic Sporrong
Lönnroth Moot Court Competition

SPRÅK
Norsk
Engelsk
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