PRIMO, MT Højgaard og Bech-Bruun inviterer i samarbejde
med Økonomidirektørforeningen til seminar om
offentlig-private samarbejdsmodeller.

DET OFFENTLIGE I DET PRIVATE
STatus, roller og markeder for Offenligt-privat
samarbejde. er der nye veje at gå?
Vi inviterer til en diskusion om, hvordan vi bedst kan bruge offentlig-private
samarbejdsmodeller til at løfte offentlige opgaver med udgangspunkt i de
rammer og erfaringer, der foreligger. Vi vil også se på potentialerne for OPS, OPP
og ESCO indenfor renovering og vedligehold.
Seminaret gør status over offenlig-private samarbejder anno 2011:
• Konkrete erfaringer med offentligt-privat samarbejder og partnerskaber
• De praktiske, økonomiske og juridiske rammer
• Anvendelsen af OPS på vedligehold og driftsopgaver
Der vil afslutningsvis være mulighed for en åben diskusion med deltagere og
panel.

Program

tid og sted
Onsdag den 26. oktober 2011
Kl. 09.00-13.00 med efterfølgende frokost
Københavns Rådhus, Lokale D1, 1. sal
Rådhuspladsen
1599 Kbh. V

Deltagere
Kommunaldirektører, tekniske direktører,
kommunale jurister andre med ansvar for og
berøringsflade til OPP/OPS

Tilmelding
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 7025 2545
Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om
tilmelding hurtigst muligt

Pris for deltagelse

Kl. 09.00 - 09.15 Velkomst
		
v/ Jesper T. Harrishøj, commercial director, MT Højgaard
Kl. 09.15 - 09.50
		
		
Kl. 09.50 – 10.25
		
		

Det kommunale vedeligholds- og renoveringsbehov de næste 10 år
v/ Jesper Dichmann Sørensen, markedschef, MT Højgaard

Kl. 10.25 – 10.40
		
Kl. 10.40 – 11.15
		
		

Pause

De nye rammer for offentligt-privat samarbejde
v/ Line Nørbæk, kontorchef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
Center for offentlig-privat samarbejde (OPS)

Erfaringerne med offentlige-private samarbejdsformer
v/ Signe Primdal Rahbek, chef for kontorprojekter, Slots- og
Ejendomsstyrelsen

Kl. 11.15 - 11.50 Juridiske rammer og tendenser i markedet
		
v/ Johan Weihe, partner, Bech-Bruun
Kl. 11.50 – 13.00 Åben diskussion mellem panel og deltagere
Kl. 13.00 - 13.30 Sandwich

www.primodanmark.dk

Deltagelse er gratis

Arrangører
Seminaret er arrangeret af PRIMO,
MT Højgaard og Bech-Bruun i samarbejde
med Økonomidirektørforeningen

