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KONTAKT PROFIL 

 

   975 100 99 

    vibekerk@hotmail.com 

     www.advokatvrk.no 

 

Jeg har 18 års erfaring med bistand til kommuner og kommunalt eide selskaper innen eier- og 
virksomhetsstyring (corporate governance) og utvikling av styringssystemer (compliance). Jeg bistår 
også med utarbeidelse av strategier og generell leder- og styrebistand, samt yter juridisk bistand 
innen selskapsrett, arbeidsrett, off.anskaffelse/off. støtte osv. 
 
Jeg har gjennom årene drevet utstrakt opplæringsvirksomhet og har erfaring med forhandlinger, 
næringspolitisk arbeid samt myndighetskontakt; både nasjonalt og internasjonalt. 

 

 
ARBEIDSERFARING 
 

 

Advokat Vibeke Resch-Knudsen 2010- Advokat og eier 
Jeg arbeider med bedriftsrådgiving mot SMB, samt bistand til kommuner som eiere av selskaper. Jeg 
bistår med strategiske problemstillinger gjennom påvirkning, utredninger, prosjektdeltakelse og 
rådgiving innen arbeids- og selskapsrettlige problemstillinger, compliance, CSR og Corporate 
Governance. 
 

Advokatfirmaet Nordia DA 
2013-2013 

Partner og advokat 
Jeg arbeidet her med  kontraktsrett, selskapsrett, individuell arbeidsrett, samt Corporate Governance 
og compliance. Jeg bidro også i utvikling av  selskapet gjennom blant annet strategibistand.  
 

Agendum AS  
2008-2010 

Partner og advokat 
I dette kommunikasjonshuset arbeidet jeg først og fremst med Corporate Governance og compliance 
for kommuner og kommunalt eide selskaper. Jeg arbeidet med fusjoner og juridiske vurderinger i alt 
fra havnerett til forvaltningsrett.  Vi bisto selskaper i strategiutvikling og holdt mange styreseminar.  
 

KS Konsulent AS 
2005-2010 
 

Seniorrådgiver/advokat 
Jeg var med på å utvikle rammer for eierstyring at kommunalt eide selskaper og dannet grunnlaget 
for porteføljen jeg har i dag. Jeg utarbeidet og foreleste på et styrestudie gjennom høgskolesystemet 
og bisto  styrer- og ledere i kommunalt eide selskaper bl.a innen selskapsrett, arbeidsrett og 
forvaltningsrett off. støtte og off. anskaffelse. 
 

KS Bedrift 
 1999-2004 

Førstekonsulent-seniorrådgiver/advokatfullmektig 
Jeg arbeidet med både individuell og kollektiv arbeidsrett  bl.a gjennom prosedyrer for domstolen og 
sentrale forhandlinger. Jeg utarbeidet kurs i selskapsrett og Corporate Governance og deltok aktivt i 
organisasjonen for offentlig eide selskaper i Europa (CEEP), bl. a som prosjektleder for 6. 
handlingsprogram for miljø som jeg også fikk lobbyert for EU parlamentarikere. 

 
NORAD  
1997-1999 

Førstekonsulent  
Jeg arbeidet i Personal- og organisasjonsenheten som HR rådgiver for administrativ avdeling med 
blant annet omfattende rekruttering og bistand innen arbeidsrett og forvaltningsrett. Jeg var med på 
lokale lønnsforhandlinger og utarbeidet og gjennomførte internopplæring i etaten. 
 

Landbruksdepartementet  
1996-1997 

Konsulent 
I avdeling for matproduksjon og helse arbeidet jeg med implementering av EUs veterinærregelverk 
gjennom utarbeidelse av forskrifter. Jeg var med på forhandlinger og arbeidet med EU/EØS-rett, 
dyrevelferdsrett og mat- og helserett. 

 
EFTA Sekretariatet i Brussel 
1996- 1996 
 

Trainee 
I Goods unit var jeg med på forhandlingene om utvidelse av EØS-avtalen på veterinærområdet og 
fikk god innblikk i EU/EØS-rett og regelverksutvikling. 
 

St. Hanshaugen/Ullevål trygdekontor  
1995-1996 

Konsulent 
Jeg arbeidet med korttidsytelser og veiledet i regelverkstolking innen forvaltningrett og trygderett. 
Jeg var også ansvarlig for apotekeroppgjørene fra sykehusapotekene i byen (regnskap).   

  

 
 
 
 
 
UTDANNING 
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Norges Handelshøyskole (NHH) 
2004-2006 
 
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 

2003 
 
Université de Liège, Belgia 
1993-1993 
 
Universitetet i Oslo 
1988-1994 

Executive MBA økonomisk styring og ledelse, NHH  
 
 
Advokatbevilling  

 
 
Jusstudier på fransk (erstatter spesialfag) 
 
 
Cand.jur. De 3 første avdelingene avla jeg i Bergen. 

 

 
STYREVERV 
 

 

ROKUS IKS 
2016- 
 
Stiftelsen Bærum Montessoriskole 

2017- 
 

Nestleder i styret i kontrollutvalgssekretariat for kommunene på Romerike  
 
 
Styremedlem i en friskole 

 

 
 

HOVEDPUBLIKASJONER  

Kommuneforlaget - 2012  
 
Kommuneforlaget - 2011 
 
Kommuneforlaget - 2007  
 
Kommuneforlaget - 2005 
 

«Styring av kommunalt eide selskaper»  
 
«Kommunalt eierskap – roller, styring og strategi»  
 
”Styring og eierskap i kommunalt eide selskaper” 
 
«Markedseksponering – muligheter og begrensninger” 

 

 

 


