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Udbudskonferencen
2. November 2022

For ordre- og tilbudsgivere
∙   Nyheder fra Danmark og EU
∙   Fokus på ændringer i udbudsloven
∙   Besøg fra Klagenævnet for Udbud
∙   Kravspecifikationer og dynamiske indkøbssystemer 
∙   Investeringsscreeningsloven
∙   Hardship-klausuler og forsyningssikkerhed
∙   Internationale perspektiver
∙   3 spor
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KONFERENCEN SÆTTER I ÅR SPOT PÅ ÆNDRINGER I UDBUDSLOVEN, 
KRAVSPECIFIKATIONER, DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER, INVESTE-
RINGSSCREENINGSLOVEN, HARDSHIPKLAUSULER OG MEGET MERE...

Igen i år slår JUC og Poul Schmith/Kammeradvokaten konferencedørene op til en begi-
venhedsrig dag fyldt med væsentlige opdateringer inden for udbud.

Umiddelbart påkalder de aktuelle ændringer i udbudsloven sig stor interesse, og en 
række af talerne vil udlægge de vigtigste elementer og perspektiver i ændringerne. 
 
Generelt har konferencen særlig fokus på tre vigtige og aktuelle problematikker, der 
udmønter sig i tre spor, på nogle vigtige områder, der erfaringsmæssigt giver store 
udfordringer for udbudspraktikere. De tre spor er: 

• Juridiske perspektiver
• Kravspecifikationer
• Dynamiske indkøbssystemer

Der vil som altid være mulighed for sporskifte undervejs, således at du kan sammen- 
sætte din konference helt efter dine særlige faglige interesser.

Tilbudsgiverne er i denne forbindelse tiltænkt en række specifikke indlæg og kan med 
fordel følge de særlige tilbudsgiverspor, som er markeret med gule stiplede linjer i 
brochuren – disse indlæg giver tilsammen tilbudsgiverne de vigtigste indsigter. 

Konferencen faciliteres af to af landets førende eksperter inden for udbudsretten, 
advokat og partner Malene Roose Bagh og erhvervsjuridisk rådgiver, principal Malene 
Gry-Jensen – som vil guide dig sikkert gennem en dag med masser af ny viden, nye 
vinkler og analyser fra en række af de stærkeste eksperter og praktikere.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på konferencen!

Med venlig hilsen

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

Anders Chr. Loiborg Larsen

Conference Manager

E-mail: acl@juc.dk - Direkte: 26 77 05 81

Praktisk informationNye udfordringer  
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Om konferencen
FORMÅL
På Danmarks største udbudskonference for både ordre- og tilbudsgivere sætter vi med tre 
spor fokus på de mest aktuelle udbudsemner, og hvad de betyder for både ordregivere og 
tilbudsgivere. Du kan sammensætte dit eget program, og konferencen giver dig indsigt 
fra de absolut førende eksperter og løsninger, som du kan implementere direkte i arbejdet 
med udbudsretten. 

INDHOLD
I 2022 er revisionen af udbudsloven blevet gennemført, og de vigtigste ændringer
og deres betydning for udbudsarbejdet er derfor en vigtig agenda på konferencen. 

Netop i år sættes der desuden spot på en række problemstillinger, som er aktuelle for 
Udbudsdanmark netop nu. Det gælder f.eks. muligheden for anvendelse af  
hardship-klausuler og hensynet til forsyningssikkerheden.

Samtidig dækker emnerne også områder, der erfaringsmæssigt giver udfordringer. 
Dette gælder ikke mindst håndteringen af investeringsscreeningsloven, kravspecifi-
kationer i komplekse udbud og i iT-udbud, ligesom vi også fokuserer på dynamiske 
indkøbssystemer, der synes at have et stort uudnyttet potentiale.

Du får sidste nyt fra Klagenævnet for Udbud, international inspiration, og meget mere – 
og vi slutter af med et ekspertpanel, hvor du kan sætte agendaen med dine spørgsmål.

MÅLGRUPPE
Konferencen er målrettet alle, som i deres dagligdag anvender udbudsreglerne og 
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.

SPOR
Udover konferencens hovedspor kan du yderligere vælge mellem tre forskellige spor: 
 
SPOR 1: Juridiske perspektiver
SPOR 2: Kravspecifikationer
SPOR 3: Dynamiske indkøbssystemer

     SPOR for tilbudsgivere: Vi har udvalgt relevante indlæg, som du som tilbuds- 
     giver med fordel kan følge. Disse indlæg har en stiplet linje rundt om sig

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 tre forskellige spor.  
Vi indlægger en kort overgangspause, så du kan nå at skifte til de andre spor.

SPOR 1
Juridiske

 perspektiver

SPOR 3
Dynamiske  

indkøbssystemer

SPOR 2
Kravspecifika-

tioner

SPOR 4
Tilbudsgivers 

spor

 

Konferencens hovedspor
Ankomst, registrering og morgenmad 

Velkomst v. JUC 

Hvor er de største udfordringer lige nu?
Malene Roose Bagh advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten
Malene Gry-Jensen, erhvervsjuridisk rådgiver, principal, Poul Schmith/Kammerad-
vokaten
 
Nyt fra Klagenævnet for Udbud 
Jakob Ottosen Ebbensgaard, landsdommer og formand for Klagenævnet for Udbud
Kirsten Thorup, fhv. landsdommer og næstformand for Klagenævnet for Udbud
Klagenævnets formandsskab beskriver nævnets seneste praksis med fokus på  
centrale nyere kendelser og deres praktiske og teoretiske betydning.
 
Pause

Afgørende ændringer i udbudsloven til kritisk debat
Jacob Scharff, branchedirektør, DI og Jesper Fabricius, advokat og partner, Accura
Jacob Scharff har været dybt involveret i forarbejderne til ændringerne i udbudsloven 
og spiller her en række af de centrale punkter op til kritisk diskussion med Jesper Fabri-
cius, der var medlem af Udbudslovsudvalget, som lavede udkastet til udbudsloven: 

• Oprettelse af en ny self-cleaningsenhed
• Ny udelukkelsesgrund om etablering i et land, som er en ikke-samarbejdsvillig 

skattejurisdiktion, samt frivillig udelukkelsesgrund, der gøres obligatorisk 
• Mulighed for, at ordregivere kan ophæve en aftale med en leverandør,  

der bliver omfattet af en udelukkelsesgrund
• Kravet om lærlinge
• De nye regler om aktindsigt

Udbud og investeringsscreening
Nikolaj Slot Simonsen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen  
Rebecca Vikjær-Andresen, advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten
Introduktion til investeringsscreeningslovens betydning for udbud, herunder  
erfaringer fra det første år efter lovens ikrafttræden.

Frokost

08.30

09.00

09.05

09.15

10.15

10.30

11.15

12:00

13.00

Anbefalede tilbudsgiverindlæg
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SPOR 1 
Juridiske perspektiver 
v. ordstyrer, advokat og partner Malene Roose Bagh

13.00

13.50

14.10

15.00

Ændringer i udbudsloven – hovedpunkter og vigtigste nedslag
Malene Roose Bagh, advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten 
Mikala Berg Dueholm, advokat og partner, DLA Piper
Her præsenteres hovedpunkterne i ændringen af udbudsloven med fokus 
på den praktiske betydning for ordregivere og tilbudsgivere.
Hvordan skal ændringerne håndteres i udbudsprocessen og i dokumenter-
ne? Og hvilken betydning har det konkret for tilbudsgiverne?
Deltagernes input og spørgsmål er meget velkomne undervejs. 

Pause – mulighed for sporskift

Udbudsretlige rammer hardship-klausuler
David Christensen, fuldmægtig, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse   
Christian Clausen, advokat og  partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten 
Med stigende priser bl.a. på grund af krigen i Ukraine og samfundsforhol-
dene i øvrigt er det relevant at søge at sikre sig mest muligt i kommende 
kontrakter i forhold til yderligere prisstigninger mv.

I oplægget fokuseres på udarbejdelse af såkaldte ”hardship-klausuler”. 
Hvad er de udbudsretlige rammer for hardshipklausuler – og hvilke klau-
suler er lovlige ? Der vil i oplægget blive givet konkrete eksempler.

Pause – retur til hovedspor

SPOR 2 
Kravspecifikationer
v. ordstyrer, erhvervsjuridisk rådgiver, principal Malene Gry-Jensen

Kravspecifikationer ifm. komplekse udbud – fokuspunkter og faldgruber
Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun 
Kravspecifikationer omfatter ofte særdeles komplekse tekniske og fagspecifikke 
beskrivelser, som er aldeles kritiske ift. udvælgelseskriterier, dokumentation mv.

Tina Braad har gennemført og rådgivet i et utal af udbud og sætter i dette indlæg 
fokus på nogle af de væsentligste udfordringer og faldgruber ifm. udarbejdelse af 
kravspecifikationer til komplekse udbud med udgangspunkt i en række udbud, 
der har givet anledning til særligt interessante problematikker, herunder det 
aktuelle udbud for Energinet, Danmarks til dato største udbud.

Pause – mulighed for sporskift

Udfordringer med kravspecifikationer i IT-udbud
John Hahn Pedersen, Lead Commercial and Bid Manager, Systematic A/S
Hvordan kan man som ordregiver udarbejde den bedste kravspecifikation og evalu-
eringsmodel? John Hahn Pedersen har mange års erfaring med offentlige IT-indkøb 
på tilbudsgiversiden og har i den forbindelse mødt et utal af udbudsmaterialer, 
herunder mange forskellige kravspecifikationer og evalueringsmodeller. 
 
I dette oplæg vil han sætte fokus på, hvordan man som ordregiver kan optimere 
egen situation, herunder sikre, at det reelt er bedste tilbud, der vinder kontrakten 
og giver kunden maksimal værdi og behovsopfyldelse i sit IT-udbud. Afsluttende vil 
der også blive kastet et par bemærkninger i retning af, hvad tilbudsgiver kan gøre i 
udbudsprocessen, så det er bedste leverandørs navn, der står på kontrakten til sidst.

Pause – retur til hovedspor

13.00

13.50

14.10

15.00
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SPOR 3 
Dynamiske indkøbssystemer 
v. ordstyrer, advokat og partner Morten Wahl Liljenbøl

Hovedspor fortsat...
Opsamling spor 1-3
Ordstyrere Malene Roose Bagh, advokat og partner og Malene Gry-Jensen, 
erhvervsjuridisk rådgiver, principal, Poul Schmith/Kammeradvokaten

Security of Supply in Public Procurement  
Kirsi-Maria Halonen, Professor, Welfare Law and Public Sector Markets,  
University of Lapland, Faculty of Law
In the light of the covid-pandemic and the invasion of Ukraine by Russia 
ensuring security of supply in public procurement has become an increasingly 
crucial topic. 

Based on her research project on security of supplies with a focus on the EU 
internal market measures professor Kirsi-Maria Halonen will speak about the 
measures adopted by the EU and the Member States to enhance security of 
supply and crisis reactions and the procurement rules’ resilience in general.   
Kirsi-Maria Halonen will also give examples of malpractices attracted by the 
crises as well as good practices developed due to the crises. 

Aktuelle og centrale spørgsmål til ekspertpanelet
Et panel af konferencens eksperter besvarer centrale spørgsmål fra ordstyrere, 
deltagere og online om konferencens centrale spørgsmål og emner.
Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun
Peter Dann Jørgensen, advokat og partner, Bird & Bird
Jesper Fabricius, advokat og partner, Accura 
Morten Wahl Liljenbøl, advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten 

Afslutning og Key Takeaways  
Ordstyrere  
Malene Roose Bagh, advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten og 
Malene Gry-Jensen, erhvervsjuridisk rådgiver, principal, Poul Schmith/Kammer-
advokaten

Networking – tak for i dag og på gensyn

15.30

15.40

16.20

16.50

17.00

Dynamiske indkøbssystemer – potentiale og udfordringer 
Peter Dann Jørgensen advokat og partner, Bird & Bird
Morten Wahl Liljenbøl, advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten
Dynamiske indkøbssystemer rummer væsentlige fordele og potentiale for at lette 
udbudspligten på løbende indkøb, herunder også muligheden for fællesindkøb. 
Men brugen af dynamiske indkøbssystemer er stadig meget begrænset ift.  poten-
tialet, således også ift. anvendelse i andre lande i EU.
I dette indlæg fokuseres på potentiale og anvendelsesmuligheder for dynamiske 
indkøbssystemer – samt på de retlige og tekniske udfordringer og faldgruber, som 
findes –herunder med konkrete eksempler. 

Pause– mulighed for sporskift

Anvendelse af dynamiske indkøbssystemer i Københavns Kommune
Pia Ziegler, Kontorchef, Strategisk Indkøb 2, Københavns Kommune
Dynamiske indkøbssystemer anvendes på flere forskellige områder i Københavns 
Kommune.  Kontorchef, Pia Ziegler, giver her et indblik i, hvilke områder der gør 
brug af dynamiske indkøbssystemer, hvorledes de er implementeret, og de fordele 
og udfordringer, de giver anledning til i de strategiske indkøb i kommunens for-
skellige forvaltninger og serviceområder.

Pause – retur til hovedspor

13.00

13.40

14.10

15.00
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Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4
Forberedelse 
af udbud

Udarbejdelse af 
udbudsmateriale 

Gennemførelse 
af udbud

Implementering og 
håndhævelse af kontrakt

Afsluttende
certificering

Modulet giver en grundig intro-
duk- tion til den forberedende 
fase.
Hvordan arbejdes med behovs-
opgørelse, kravspecifikation, 
egnethed, udvælgelse og tilde-
lingskriterier samt introduktion 

Modulet har fokus på det ud-
budsmateriale, som ordregiver 
skal udarbejde, herunder også 
udbudsbekendtgørelse. 

Modulet giver en hands-on 
introduk- 
tion til selve gennemførelsen 
af udbuddet, dvs. perioden fra 
offentliggørelse af udbudet til en 

På dette modul fokuserer vi på 
implementeringen af kontrakten 
i organisationen og hos tilbuds-
giver.

Når du har gennemført alle 4 mo-
duler, afsluttes forløbet med en 
onlinetest med spørgsmål til det 
materiale, du har været igennem.  
Testen er en multiple choice-test, 
som du tager derhjemme, og du 
får svar med det samme.

D. 6. okt. 2022 – heldagsmodul D. 11. okt. 2022 – heldagsmodul D. 24. okt. 2022 – heldagsmodul D. 28. okt. 2022 – halvdagsmodul

Modul 
1

Modul 
2

Modul 
3

Modul 
4

Afsluttende 
online test
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JUC's certificering i grundlæggende udbudsret
– en grunduddannelse i 4 intensive moduler
Hos JUC har vi i over 15 år udviklet og afholdt efteruddannelse inden for udbudsret og har gennem årene haft tusindvis af kursi-
ster gennem dørerne. Vi har derfor stor erfaring med de udfordringer, som udbudspraktikere møder.

Vi har siden 2012 afholdt den årlige udbudskonference, som er vokset til at blive Danmarks største. Mange af konferencedelta-
gerne har henvendt sig med ønsket om en egentlig uddannelse og certificering i udbud med konkrete ønsker til moduler og 
indhold. Derfor har vi været i intens dialog med nogle af Danmarks skarpeste kapaciteter inden for udbud for at designe det 
ultimative forløb.

Resultatet er en uddannelse over 5½ dag, hvor du bliver certificeret i udbud. Her kommer du rundt om alle de klassiske pro-
blemstillinger og lærer at navigere uden om faldgruber, samtidig med du kan se muligheder og udnytte fleksibiliteten i den nye 
udbudslov. 

Med en certificering i udbudsret fra JUC får du et kvalitetsstempel på din faglighed samt en grundig og opdateret uddannelse.

Udviklet i samarbejde 
med førende eksperter

Jesper Fabricius
Advokat og partner
Accura 

Helle Lorentsen 
Bøgeskov 
Advokat og partner 
NP advokater

Christina 
Heiberg-Grevy
Advokat og partner
Poul Schmith/
Kammeradvokaten



Kurser, certificering, 
konferencer og netværk

JUC er den førende udbyder af 
juridisk efteruddannelse i nordeuropa, vi laver:

Vi har årligt mere end:

15.000 
Årlige

deltagere

500 
Faglige 
kurser

140 
Faglige 
netværk

20 
Kon-

ferencer
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