Program, netværksmøde 20. - 21. marts 2019
Sted: Park Inn by Radisson, Engvej 171, 2300 Kbh. S (v/Femøren Metrostation)
Tilmelding: Senest d. 15/3 via link: https://tilmeld.kl.dk/udbudsnetvaerket
Kontaktperson: Trine Kronbøl, trk@kl.dk
Trine Kronbøl | trk@kl.dk |30 56 87 97

Onsdag
Tidspunkt
10.00 - 10.30
10.30 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 – 14.30

14.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 - 17.00

19.00 - ?

Aktivitet
Velkommen! (introduktion og kort bordrunde)
Virksomhedsoverdragelse v/Inge Fløe Buhl, konsulent i KL’s juridiske kontor
- Inge gennemgår centrale elementer i virksomhedsoverdragelsesloven og giver råd til
håndtering af medarbejderne ifm. udbud
Frokost (60 min)
Retspraksis v/H.P. Rosenmeier, fhv. medlem af Klagenævnet for Udbud mm. og Martin
Stæhr, partner Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann
- H.P. og Martin gennemgår et udvalg af de seneste kendelser og domme og reflekterer over konsekvenser
Kaffe og kage (30 min)
Walk and talk – gruppedrøftelse v/Trine
Indkøbsfunktionen v/Anders Brøndum, afdelingsleder og Annette D.N. Rasmussen, jurist
Holbæk Kommune
- Anders og Annette fortæller, hvordan indkøb er forankret og organiseret hos dem og
hvordan der arbejdes med det i det daglige
Middag

Torsdag
Tidspunkt
9.00 - 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00

14:00 – 14:15
14:15 – 14:45
14:45 – 15:00

Aktivitet
Mediation v/ Mikala Berg Dueholm og Kurt Bardeleben – begge partnere i DLA Piper
- Mikala og Kurt sætter fokus på det nye sort indenfor konflikthåndtering – og lader
undervejs netværksmedlemmerne selv prøve kræfter med det
Pause (15 min)
Brede sortimenter v/ Annelouise Dalgaard Pedersen og Andreas Christensen – begge partnere i Horten Advokatpartnerselskab
- Annelouise og Andreas behandler udbud af brede sortimenter - og runder sikkert
også et par andre emner på vejen 
Frokost (60 min)
Standarder v/Søren Jensen, CEO DanSense
- Søren fortæller, hvorfor det efter hans mening, bliver meget lettere at gennemføre
udbud, hvis man bruger standarder
Pause
Standarder i udbud - fortsat
- Praktisk øvelse
Tak for denne gang! (opsamling og kort evaluering)

