
PROGRAM

08:30 - 09:30 Registrering og morgenmad

09:30 - 10:00 Velkommen
/Poul Taankvist, direktør, Økonomistyrelsen & Jakob Hald, direktør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

10:00 - 10:45 Udelukkelse eller ej – fra politiske ønsker til operationelle løsninger
 /Trine Høj Andersen Konst. enhedschef for jura, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Københavns Kommune besluttede tidligt at gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde både ved 
EU-udbud, udbud under tærskelværdierne og ved light regime-ydelser. Hør hvordan kommunen   
forener politiske ønsker med operationelle løsninger i udbud, og hvordan de efterfølgende sikrer   
kontraktopfølgning.   

KORT PAUSE – SKIFT TIL SPOR

Spor 1 Spor 2

11:00 - 11:45

11:45 – 12:30 FROKOSTPAUSE
12:30 – 13:15 NETVÆRK PÅ RÅDGIVNINGSPLADSEN 

Spor 1 Spor 2

13:15 - 14:00

14:00 – 14:30 KAFFE- OG KAGEPAUSE 

Spor 2

14.30 - 15:15

SKIFT TIL PLENUM

15:20 - 15:30 Afrunding 
/Kenneth Skov Jensen, kontorchef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen /Rådgivningsenheden   

15:30 Mød rådgiverne og netværk

Indkøbsdata i praksis
/Mette Westergaard Bech, fuldmægtig &  
Rasmus Emig, fuldmægtig, Økonomistyrelsen

Få konkrete tips og værktøjer til, hvordan du 
kan arbejde med indkøbsdata, og til hvordan 
du kan bruge indkøbsdata klogt til at skabe 
grundlag for gode indkøb, bedre styring og god 
indkøbsadfærd internt i din organisation.

Økonomiske egnethedskriterier 
/Leif Christensen, adjunkt og statsautoriseret 
revisor CBS & Minna Bregendahl, special-
konsulent, Rådgivningsenheden

Mange ordregivere stiller minimumskrav til 
økonomiske nøgletal – men hvad ligger der 
bag dem, og hvad påvirker nøgletallene? Hvilke 
overvejelser skal du gøre dig, og er det altid en 
god idé at bruge økonomien som en indikator 
for en virksomheds egnethed?

Struktureret arbejde med kontraktstyring
/Louise Hundebøl, koncernindkøbschef & Erik 
Ryding Olsson, contract manager, Rigspolitiet

Rigspolitiet har arbejdet struktureret med kon-
traktstyring siden juni 2018, hvor de etablerede 
en central kontraktstyringsenhed. Hør, hvordan 
de er kommet i gang og om de valg, der er truf-
fet undervejs, samt erfaringerne fra det første 
halvandet år. 

Innovation med dynamiske indkøbssystemer 
/Maiken Ulsøe, udbudskonsulent, Aarhus Kom-
mune & Nete Schmidt Pilsgaard, fuldmægtig, 
Rådgivningsenheden

Få et indblik i, hvordan Aarhus Kommune har 
sat fokus på innovation, og hvordan kommunen 
byder fremtiden velkommen med et nyt dyna-
misk indkøbssystem specifikt til indkøb af exo-
skeletter. 

Spor 1 

Grønne indkøb i staten
/Rikke Dreyer, chefkonsulent, Miljømærkning 
Danmark og formand, Forum for Bæredygtige 
Indkøb

Få overblik over de værktøjer, du kan anvende, 
når du skal lave grønne indkøbsovervejelser og 
tænke miljøkrav og brugen af mærker ind i dit 
udbud.

De fem vigtigste kendelser 
/Carina Risvig Hamer, professor mso, ph.d. SDU

Hør Carinas bud på hvilke fem kendelser fra det 
seneste år, du bør være særligt opmærksom på, 
når du arbejder med indkøb og udbud i staten.


