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SAMMEN OM UDBUD...
DANMARKS STØRSTE UDBUDSKONFERENCE SLÅR DØRERNE OP I 2021
TIL ET PROGRAM FYLDT MED SPÆNDENDE OG RELEVANTE INDLÆG
JUC afholder hvert år Danmarks største udbudskonference, men i 2020 måtte vi udskyde konferencen til 8. februar 2021 pga. Covid-19. Men nu er konferencen tilbage og
i 2021 tilbyder vi hele 3 spor, som du frit kan vælge imellem og derved forme konferencen efter dit vidensbehov. Du kan høre 20 forskellige talere med flere vinkler på
udbud, og du kan frit vælge de indlæg, som du gerne vil høre.
Der er fokus på de seneste erfaringer, retspraksis, nye tendenser og revideringen af
udbudsloven. Høringsudkastet til ændringen af udbudsloven forventes at være ude før
jul, så på konferencen vil de kommende ændringer fylde en del.
Konferencens ordstyrere Morten Kroon og Malene Roose Bagh tager dig sikkert
gennem en dag med sidste nyt om praksis fra myndighederne, Klagenævnet, konkrete
cases og værktøjer til arbejdet med udbud fremadrettet.
Oplægsholderne dykker ned i de vanskelige områder, hvor udbudsretten kan gøre
ondt, eller hvor der er sket afgørende nyt. De giver dig baggrunden og betydningen –
både for ordregiver- og tilbudsgiverside – og løsninger, som du kan tage med hjem og
bruge i dit udbudsarbejde.
Konferencen består af et hovedspor, hvor de centrale aktører på området præsenterer
seneste retspraksis og tendenser til gavn for alle udbudsinteressenter. Efter frokost deles
konferencen op i 3 spor, som hver især går i dybden med dugfriske cases og problemstillinger, som giver de største udfordringer her og nu. Afslutningsvis samles alle spor
igen og bliver opdateret på centrale nyheder fra bl.a. EU.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på konferencen!
Med venlig hilsen
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TALERLISTE
Morten Kroon

Jacob Pinborg

Kiann Stenkjær Hein

Malene Roose Bagh

Rasmus Holm Hansen

Christina HeibergGrevy

Advokat og partner
Poul Schmith Kammeradvokaten, ordstyrer
Advokat og partner
Poul Schmith Kammeradvokaten, ordstyrer

Kirsten Thorup

Tidl. landsdommer, og næstformand for Klagenævnet for
Udbud

Carina Risvig Hamer
Ass. professor
Københavns Universitet

Mette Rose Skaksen

Vicedirektør
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Advokat og partner
SSI Advokater

Milena Anguelova
Krogsgaard
Torsten Nordfjeld
Country Manager
E-mail: tn@juc.dk - Direkte: 27 12 67 69

ekskl. moms

Afholdes kl. 08.30 – 17.00 Villa Copenhagen,
Tietgensgade 39, 1704 København

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK/UBK

Martin Stæhr
Torsten Nordfjeld
JUC

KR.
4.995

Advokat og partner
Poul Schmith Kammeradvokaten

Advokat og partner
Poul Schmith Kammeradvokaten
Advokat og partner
Poul Schmith Kammeradvokaten

Anne Bergholt Sommer
Advokat og partner
Bech-Bruun

Anne Mette Thorgaard
Advokat og partner
Poul Schmith - Karmmeradvokaten

Nikolaj Aarø-Hansen
Landsdommer og formand
Klagenævnet for Udbud

Grith Skovgaard
Ølykke

Erhvervsjuridisk rådgiver, Ph.d
Poul Schmith Kammeradvokaten

Managing Director
PUBLIC

Advokat og partner
Accura

Magnus Bjerre Clausen

Advokat og Senior Manager
Poul Schmith Kammeradvokaten

Peter Fauerholdt
Thommesen
Advokat og partner
VIlTOFT

Peter Noyé
Ekspertisechef
NIRAS

Henrik Øe

Generaladvokat
EU-Domstolen

Carina Risvig Hamer
Associeret professor
Københavns Univertsitet
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OM KONFERENCEN
FORMÅL

KONFERENCENS HOVEDSPOR
08.30

Ankomst, registrering og morgenmad

09.15

Velkomst v. JUC

09.20

Hvor er de største udfordringer lige nu?
Morten Kroon, Poul Schmith - Kammeradvokaten

09.30

Status for udbud i Danmark
Mette Rose Skaksen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen præsenterer seneste nyt om danske udbud,
herunder også status for evalueringen af udbudsloven.

MÅLGRUPPE

09.55

Nyt fra Klagenævnet for Udbud
Kirsten Thorup samt Nikolaj Aarø-Hansen, Klagenævnet for Udbud
Klagenævnets formandskab beskriver nævnets seneste praksis med fokus på centrale nyere kendelser og deres praktiske og teoretiske betydning.

INDHOLD

10.45

Pause

11.10

Udbudslækkerier: Aktuelle emner, herunder kendelser som er fløjet under
radaren og sidste nyt om ændring af udbudsloven
Malene Roose Bagh, Poul Schmith - Kammeradvokaten og
Martin Stæhr, SSI Advokater
I oplægget præsenteres emner og kendelser, som har praktisk betydning, og som
måske ikke har påkaldt sig stor opmærksomhed i løbet af det seneste år.

12.00

Frokost

På Danmarks største udbudskonference for både ordre- og tilbudsgivere sætter vi med 3
spor fokus på de mest aktuelle udbudsemner, og hvad de betyder for både ordregiver og
tilbudsgiver. Med mulighed for at sammensætte dit eget program giver konferencen dig
indsigt fra de absolut førende eksperter og løsninger, som du kan implementere direkte i
dit arbejde med udbudsretten.

UDBYTTE

Du får sidste nyt fra Klagenævnet for Udbud og indsigt i komplekse anskaffelses- og
udbudsprocedurer. Konferencen fastholder det bedste fra de foregående år, og de 3
spor går i dybden med konkrete cases samt viden, som du kan tage med tilbage til din
organisation.
Konferencen er målrettet alle, som i deres dagligdag anvender udbudsreglerne, og
som ønsker at blive endnu bedre til at gennemføre effektive udbud uden unødvendige
omkostninger. Både som ordregiver og tilbudsgiver har du stor gavn af at deltage, da
vi behandler højaktuelle problemstillinger fra begge sider af bordet.
Den nuværende udbudslov har været i brug i over 5 år, og en række praktiske problemstillinger har vist sig. På konferencen får du et helikopterperspektiv over tiden der er
gået med udbudsloven.
DIALOG
I alle indlæg har du mulighed for at gå i dialog med indlægsholderne og de andre
deltagere, så du kan få svar på lige netop de udfordringer, du sidder med. I slutningen
af konferencen har du mulighed for 1:1 dialog med indlægsholderne.

SPOR

Udover konferencens hovedspor kan du yderligere vælge mellem 3 forskellige spor:
SPOR 1: Entreprise og udbud
SPOR 2: Innovation i udbud
SPOR 3: Konsortier, underleverandører og støttevirksomheder

13.00

SPOR 1

Entreprise og
udbud

SPOR 2

Innovation
i udbud

SPOR 3

Konsortier,
underleverandører,
støttevirksomheder

Det giver dig en enestående mulighed for at tilpasse niveau og emner til din profil. Vi
har inviteret en række specialiserede indlægsholdere, som giver dig svar på gråzonerne
og de svære problemstillinger.
Du kan frit vælge at skifte spor og dermed høre indlæg på tværs af de 3 forskellige spor. Vi
indlægger en kort overgangspause, så du kan nå at finde dig til rette.
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SPOR 1

Entreprise og udbud v. ordstyrer Rasmus Holm-Hansen
13.00

13.50

14.35

13.00

Udbud med tidlig inddragelse af entreprenøren Peter Faurholdt Thommesen,
VILTOFT og Rasmus Holm Hansen, Poul Schmith - Kammeradvokaten
Alternative samarbejdsformer og tidlig inddragelse fylder mere og mere
i den danske byggebranche disse år. Ikke mindst den stigende digitalisering skubber til denne udvikling. Et opbrud med den traditionelle rolle- og
ansvarsfordeling giver dog anledning til både kontraktuelle og udbudsretlige
udfordringer eller overvejelser. Sidstnævnte er emnet for dette oplæg, hvor
bl.a. følgende emner berøres:
•
Hvordan sikres de rette personer (i kontekst af et udbud), der kan indgå
i samarbejdet?
•
Hvordan evalueres på prisen, hvis parterne skal forestå fælles projektudvikling i en samarbejdsfase?
•
Skal der laves skræddersyede kontrakter, eller kan AB18 med tilhørende
appendikser faktisk bruges mere eller mindre direkte?

Overvejelser ved tilbudsafgivelse – hvordan organiserer jeg mig?
Grith Ølykke, Poul Schmith - Kammeradvokaten
Når økonomiske aktører skal deltage i et udbud, er det nødvendigt at overveje,
hvordan den enkelte aktør bedst muligt kan sikre sine vinderchancer. Er der i
den forbindelse behov for at samarbejde med andre/trække på andres ressourcer, sætter udbuds- og konkurrencereglerne grænser for, hvordan dette lovligt
kan ske. Få en grundig indføring i de udbuds- og konkurrenceretlige rammer
for, hvordan økonomiske aktører lovligt kan samarbejde i forbindelse med et
udbud.

13.50

Do’s and don’ts om konsortiedannelse – læren af vejstribesagen
Christina Heiberg, Accura
Et af de mest benyttede måder for økonomiske aktører at samarbejde på i
forbindelse med udbud er etablering af konsortier. Konkurrencemyndighederne har dog i de senere år rettet et kritisk lys mod denne type af samarbejder. Senest har Højesteret i vejstribe-sagen afklaret en række spørgsmål om
rammerne for, hvordan konsortier er i strid med konkurrencereglerne. Da en
overtrædelse af konkurrencereglerne kan have alvorlige følger, er det vigtigt
at kende grænserne for, hvornår konsortier udgør et ulovligt konkurrencebegrænsende samarbejde. Få et overblik over de vigtigste do’s and don’ts om
konsortiedannelsen.

14.35

Pause - retur til hovedspor

Pause – retur til hovedspor

Innovation i Udbud v. ordstyrer Milena Anguelova Krogsgaard

13.50
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14.35

Konsortier, underleverandører,
støttevirksomheder v. ordstyrerJacob Pinborg

Bæredygtighed i byggeriet
Peter Noié, NIRAS og Magnus Bjerre Clausen, Poul Schmith - Kammeradvokaten
Hvad forstår vi ved bæredygtighed, hvordan tænker man bæredygtighedskrav
ind i udbuddet, og hvor er der mest ”bæredygtighed” for pengene?

SPOR 2
13.00

SPOR 3

Udbudsdesign med fokus på innovative start-ups – muligheder, erfaringer
og udfordringer Anne Mette Thorgaard, Poul Schmith - Kammeradvokaten og
Kiann Stenkjær Hein, PUBLIC
Hvordan sikrer vi, at innovative start ups kan deltage i større omfang i offentlige udbud, hvad er barriererne og udfordringerne for start ups og hvordan kan
vi imødekomme dem?
Innovative indkøb og kommunale innovative samarbejder
Milena Anguelova Krogsgaard, Poul Schmith - Kammeradvokaten og Anne
Bergholt Sommer, Bech-Bruun
I indlægget får du oversigt over en række forskellige modeller for innovativt
indkøb, herunder forskellige udbudsværktøjer, som bedst understøtter innovativt samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder. Du får også
indsigt i og erfaringer fra kommunale innovative samarbejder og hvordan disse
bedst muligt kan organiseres.
Pause – retur til hovedspor

HOVEDSPOR FORTSAT ...
15.00

EU-Domstolens behandling af udbudssager
Generaladvokat Henrik Øe går tæt på EU-Domstolens særlige fortolkningsmetode og den processuelle behandling af udbudsretlige sager med enkelte
eksempler fra praksis.
Henrik Øe, EU-Domstolen

15.45

Pause

16.00

Udbudsloven i europæisk perspektiv
Carina Risvig Hamer, Københavns Universitet

16.40

Afslutning og Key Takeaways
Morten Kroon og Malene Roose Bagh, Poul Schmith - Kammeradvokaten

16.45

Mød oplægsholderne / networking
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