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08:30-09:30 Registrering og morgenmad

09:30-10:00 Velkommen
/Maria Schack Vindum, direktør, Økonomistyrelsen & Jakob Hald, direktør, Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen

10 :00-10:45 Hvordan kommer vi fra de gode intentioner til reel brugeradfærd, når det gælder 
grønne indkøb?

/Andreas Maaløe Jespersen, ph.d og ekspert i forbrugeradfærd, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Få indblik i, hvordan du bruger indsigter fra adfærdsvidenskab til at lave bedre og mere effektive grønne 
indkøb.

1 0 : 45 -1 0 : 55 Oplæg ved ukrainsk delegation
/Nadiya Bigun, Ukrainsk viceminister for økonomi (oplægget foregår på engelsk)

Kort pause
1 1 : 1 5 - 1 2 : 0 0 Grønne krav og tiltag i offentlige udbud 

– og den svære rejse dertil
/Katrine Pape Huldahl, chef for CSR og Bære-
dytighed, SKI
Hør, hvordan SKI bruger markedsanalyse, 
teknisk dialog og grønne rådgivere til at iden-
tificere grønne indsatsområder, stille krav og 
formulere konkurrenceparametre.

Hvordan bliver en virksomheds pålide-
lighed vurderet i udbud?

/Kenneth Skov Jensen, kontorchef, Enhed for 
pålidelighedsvurdering
Hør om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 
arbejde med vurdering af virksomheders påli-
delighed, og hvad det betyder i praksis.

1 2 : 0 0 -1 3 : 3 0 Dialogoplæg og frokostpause

Udbudsdata Svanemærket, EU-Blomsten og ud-
/Lily Jacobsen, Konkurrence- og Forbru- budsreglerne
gerstyrelsen /Rikke Dreyer, Miljømærkning Danmark

Udbudsprojektmodellen Rådgivningsenhedens skabeloner
/Christina Bagger, Rådgivningsenheden /Sabrina Hvolris, Rådgivningsenheden

Hvert oplæg 
gentages flere 

gange. 

1 3 : 3 0 - 1 4 : 1 5 Arbejde med styrket indkøbspolitik
/Anette Christiansen, kontorchef, Administra-
tions- og Servicestyrelsen & Kia Skou Jensen, 
specialkonsulent, Økonomistyrelsen
Hør hvordan du understøtter indkøb som 
strategisk og grøn disciplin, og hvordan du 
kan styrke og synliggøre indkøbspolitikken.

De vigtigste kendelser fra Klagenævnet 
for Udbud

/Jakob O. Ebbensgaard, landsdommer og 
formand & Maiken Nielsen, specialkonsulent
Hør klagenævnets bud på, hvilke kendelser fra 
det seneste år, du bør være særligt opmærk-
som på.

Kaffepause - aktivitet i stueetagen

1 4 : 4 5 - 1 5 : 3 0 Store samfundsudfordringer kalder på 
nye løsninger - men hvordan?

/Rikke Haarh, chefkonsulent & Johannes Lei-
desdorff, seniorprojektleder, CO-PI
Hør CO-PI fortælle om deres arbejde med 
innovative indkøb og få et kig ind i maskinrum-
met på CO-PI’s skaleringsprocesser.

Undgå at køre i grøften: Sådan får du dit 
udbud sikkert i mål!

/Anders Ulrik Kristoffersen, chefkonsulent i 
Rådgivningsenheden
Få Rådgivningsenhedens bedste tips til dit 
udbud. Vi kommer rundt om alt fra tidsplaner 
til arbejdsfordeling og evaluering.

1 5 : 3 0 -1 5 : 4 0 Afrunding på dagen
/Maria Haugaard & Britt Brock Grønne, Rådgivningsenheden

1 5 : 4 0 -1 5 : 4 0 Mød Rådgivningsenheden og netværk




