
08:30 - 09:30 

09:30 - 10:00  

10:00 - 10:45

11:00 - 11:45

13:15 - 14:00

14:30 - 15:15 

15:20 - 15:30

15:30

Registrering og morgenmad

Velkommen
/Maria Schack Vindum, direktør, Økonomistyrelsen & Jakob Hald, direktør, Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen.

De vigtigste kendelser fra Klagenævnet for Udbud
/Jakob O. Ebbensgaard, landsdommer og næstformand & Maiken Nielsen, specialkonsulent i 
Klagenævnet for Udbud
Hør Klagenævnets bud på, hvilke kendelser fra det seneste år, du bør være særligt opmærksom på, når 
du arbejder med indkøb og udbud i staten.

KORT PAUSE – SKIFT TIL SPOR

SPOR 1

Struktureret arbejde med kontraktstyring
/Dorte Helsberg, chefkonsulent & Johan Holm 
Jakobsen, specialkonsulent, Digitaliseringsstyrelsen
Digitaliseringsstyrelsen arbejder struktureret med 
kontraktstyring og er for nyligt blevet fremhævet af 
Rigsrevisionen som det gode eksempel. Hør 
hvordan styrelsen arbejder, og hvilke redskaber de 
bruger.

FROKOSTPAUSE
NETVÆRK PÅ DEN GRØNNE MARKEDSPLADS

Odense viser vejen til grønne indkøb
/Cecilie Førby, udbudschef, Odense Kommune
Hør hvordan Odense Kommune afholder 
markedsdialog med fokus på at fremme grønne 
indkøb, og hvordan de efterfølgende bruger den 
konkrete viden i udbudsmaterialet.

KAFFE- OG KAGEPAUSE – SKIFT TIL SPOR  

Hvad betyder ændringerne af udbudsloven?
/Jesper Halvorsen, chefkonsulent, 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Hvad kan ændringerne af udbudsloven komme 
til at betyde for dig? Lovforslaget om ændring 
af udbudsloven har netop været i høring og 
forventes at træde i kraft 1. juli 2022. 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver en 
gennemgang og svarer på spørgsmål fra salen.

SKIFT TIL PLENUM

SPOR 2

Økonomiske egnethedskriterier
/Leif Christensen, adjunkt, CBS og statsautoriseret 
revisor & Minna Bregendahl, specialkonsulent, 
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?

Vigtige opmærksomhedspunkter fra Rigsrevisionen 
/Stine Dahlgaard , chefkonsulent & Jacob Egelund 
Jensen, chefkonsulent, Rigsrevisionen 
Få et sjældent indblik i, hvordan Rigsrevisionen 
foretager revisioner på det statslige område. Hør b.la. 
hvilke elementer, der indgår i en indkøbsrevision.

Kontrol af arbejdsklausuler – hvordan?
/Poul Holt Pedersen, teamleder & Sejer Bretlau 
Jensen, jurist, Statens Kontrolenhed for 
Arbejdsklausuler, Vejdirektoratet
Få et indblik i hvordan kontrollen med 
arbejdsklausuler foregår, og få gode råd til, 
hvordan du effektivt bruger klausulerne og 
indarbejder dem i dine kontrakter.

Afrunding
/Maria Haugaard, kontorchef, Økonomistyrelsen/Rådgivningsenheden.

Mød rådgiverne og netværk

11:45-13:15

14:00 - 14:30
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