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Kontor:  Trondheim 
Akademisk tittel: Cand.jur. 
E-post:  bertil.fyrileiv@newsec.no 
Mobil:   +47 959 17 059 

 

SAMMENDRAG 
Bertil Møller Fyrileiv leder juridisk avdeling i Newsec Basale AS. Fyrileiv har bakgrunn som 
forretningsadvokat i Arntzen de Besche og underdirektør i Forsvarsdepartementet. 

Han bistår blant annet kunder med forretningsjuridisk rådgivning i spørsmål relatert til fast 
eiendom, entreprise, kontrakt- og selskapsrett. Dette omfatter blant annet tidligrådgivning for å 
unngå eller dempe konflikter, utforming og tolking av kontrakter, oppfølging av mislighold og 
inndrivelse av vederlagskrav.  

Fyrileiv har lang erfaring med forhandlinger og mekling for å løse tvister utenrettslig, og 
prosederer jevnlig for saker for domstolene. Han har også lang erfaring med skjønn for 
domstolene i forbindelse med fastsettelse av vederlag etter ekspropriasjon av fast eiendom.  

Fyrileiv har bakgrunn som underdirektør i Forsvarsdepartementet, og har lang og variert erfaring 
fra offentlig forvaltning og utredningsarbeid, samt ledelsesstøtte. Han har videre lang erfaring fra 
prosjektledelse og forhandlinger i utviklings- og anskaffelsesprosjekter i inn- og utland, herunder 
kjøp av nye kampfly til Forsvaret. Han var også forhandlingsleder for departementet særavtaler 
for personell i staber i utlandet og tjenestegjørende i internasjonale operasjoner.  

I de senere år har Fyrileiv også bistått med formuesrettslig rådgivning, herunder planlegging av 
generasjonsskifter samt utforming av testament, samboerkontrakter og fremtidsfullmakter. 

ERFARING 
2021- Newsec Basale AS - konsernadvokat  
2017-2021 Arntzen de Besche Advokatfirma AS - senioradvokat  
2014-2016 Arntzen de Besche Advokatfirma AS - fast advokat 
2012-2014 Arntzen de Besche Advokatfirma AS - advokatfullmektig  
2003-2012 Forsvarsdepartementet, juridisk seksjon - underdirektør  
2003 Forsvarets overkommando – vernepliktig jurist 
1995-2002 Div. stillinger under utdanning/studier. 
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VERV 
2019- Leder i Forsvarsdepartementets klagenemnd for Forsvarets Høgskole 
2016- Hovedstyremedlem i SK Trygg/Lade  

UTDANNING 
1996-2002 Universitetet i Bergen, juridisk fakultet  
 

FAGOMRÅDER 
• Forretningsjuridisk rådgiving  
• Fast eiendom 
• Kontraktsrett 
• Selskapsrett 
• Arbeidsrett 
• Tvisteløsning 
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