PRIMO og Bech-Bruun inviterer til seminar om risici på udbudsområdet

Udbudsretten - sidste nyt
BECH-BRUUN i Århus, 24. august 2009
PRIMO og Bech-Bruun inviterer til seminar om udbudsretten. På seminaret vil du
få gennemgået de væsentligste begivenheder i dansk praksis og EU-praksis inden
for udbudsretten det seneste år, og du vil få gode råd og vejledning til at håndtere
konkurrenceretlige problemstillinger, som er særligt relevante for kommuner.
Endelig stilles der skarpt på et højaktuelt emne.
Foredragene holdes af advokat Henrik Holtse og advokat Christian Nielsen fra BechBruuns specialiserede afdeling for udbuds- og konkurrenceret.

Program
Kl. 08.45		

tid og sted
Mandag den 24. august 2009
Bech-Bruuns kontor i Århus
Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C

Deltagere
Ledere, jurister, konsulenter og andre
medarbejdere med ansvar for indkøb
i kommuner og regioner

Tilmelding
Velkomst

Kl. 09.00 – 10.10 Seneste udbudsretlige praksis
		
De væsentligste begivenheder i dansk praksis og EU-praksis inden for
		
udbudsretten de sidste 12 måneder vil blive gennemgået.
Kl. 10.10 – 10.20
		
Kl. 10.20 - 11.20
		
		
		
		
		

Pause

Kl. 11.20 – 11.30
		
Kl. 11.30 – 12.00
		
		
		
		
Kl. 12.00 – 12.15

Pause

Hvornår er konkurrence- og statsstøttereglerne relevante for
kommuner?
En introduktion til de konkurrence- og statsstøtteretlige problemstillinger,
som er særligt relevante for kommuner. Fokus på sondringen mellem
udøvelse af erhvervsvirksomhed og myndighedsudøvelse samt reglerne
om ulovlig statsstøtte.

Aktuelt emne
Et emne, der er aktuelt på tidspunktet for seminaret, vil blive taget op.
Der kan fx være tale om implementeringen af kontroldirektivet eller
initiativer efter Rüffert-dommen fra EF-domstolen.
Spørgsmål og afrunding

Kl. 12.15 - 12.45 Sandwich
PRIMO (Public Risk Management Organisation) er stiftet på initiativ af den danske Kommunaldirektørforening i maj 2005. Størstedelen af Danmarks kommuner og regioner er i dag medlemmer af PRIMO.
Sammen med en række private virksomheder søger PRIMO at udvikle ny viden og nye metoder til
håndtering af kritiske risici i kommunerne.
Bech-Bruun er en af Danmarks førende advokatvirksomheder med kontorer i København og Århus.
Bech-Bruun yder højt specialiseret rådgivning inden for alle offentligretlige problemfelter over for kommuner,
regioner, fælleskommunale selskaber og forsyningsselskaber.

www.primodanmark.dk

PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 7025 2545
Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om
tilmelding hurtigst muligt
Oplys venligst EAN-nummer
Tilmelding er bindende

Pris for deltagelse
PRIMO-medlem:
Øvrige:

495 kr. ekskl. moms
995 kr. ekskl. moms

Arrangører
Seminaret er arrangeret af PRIMO og
Bech-Bruun

