Morten Steenstrup

Seniorpartner (H) | (I kontorfellesskap)
Morten Steenstrup er firmaets gründer og Partner i SANDS. Han er leder av firmaets
konfliktløsning- og prosedyregruppe. I 1993 fikk han møterett for Høyesterett. Morten er en av
Norges ledende prosedyre- advokater og er blant dagens advokater som har ført flest saker
for Høyesterett. Han har omfattende erfaring med å lede prosedyreteam i komplekse og
arbeidskrevende saker, gjerne med internasjonalt tilsnitt. Han yter også omfattende strategisk
rådgivning, bistår i krevende kontraktsforhandlinger og er samtale- partner overfor en rekke
ms@sands.no
47 22 81 45 40

bedriftsledere for å løse juridiske utfordringer.
Morten har med sin bakgrunn som stortingsrepresentant, statssekretær og medlem av Oslo
bystyre omfat- tende innsikt i politiske prosesser og forvaltningen og er derfor en god rådgiver
i saker i grensesnittet juss og politikk/forvaltning.

Kompetanseområder

Morten har omfattende styreerfaring gjennom mer enn 30 år og er blant annet styreleder i
Continental Dekk AS og styremedlem i Raise Gruppen AS.
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Møterett for Høyesterett
Universitetet i Oslo
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Universitetet i Oslo
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Cand. mag. (statsvitenskap og sosiologi)
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Maktapparatet. Beretninger om "Arbeiderbevegelsen" i Norge
Høyres Studieforbund Oslo
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Valg 83
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Gjenvalg 85
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Hvor går Høyre?
Gyldendal
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Steenstrup, Morten og Gunnar Vold Hansen: Samfunn og styring: saksbehandling,
Gyldendal
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Steenstrup, Morten og Gunnar Vold Hansen: Samfunn og styring: forvaltningslære
Utmerkelser
Legal 500
“Morten Steenstrup is a very wise person, a uniquely experienced lawyer, and on top of that, very charming to be around!”
Chambers Global
“Morten Steenstrup acts on a wide spectrum of commercial disputes involving corporate, insurance and insolvency law, as well as followon damages claims. One source states: "He has all the experience to give very good advice on many matters, and he is extremely good in
court situations. He is very pleasant, responsive and always very well prepared."

