
Kære medlemmer  

 
Dansk Forening for Udbudsret afholder årets første medlemsmøde torsdag den 26. januar 2023 fra 
kl. 16.00 – 18.00, hvor vi sætter fokus på de nye krav til pålidelighedsvurderinger, der træder i kraft 
fra årsskiftet, og som forpligter offentlige ordregivere til at indhente vejledende udtalelser fra KFST, 
når de skal vurdere, om en virksomhed, der er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, har 
dokumenteret sin pålidelighed i tilstrækkelig grad. Vi kommer omkring de praktiske implikationer af de 
nye krav og de udfordringer og muligheder, som udelukkelse og self-cleaning giver anledning til.  
  
Poul Schmith/Kammeradvokaten lægger lokaler til arrangementet på Kalvebod Brygge 32, 1560 
København V.  
  
Programmet for medlemsmødet er følgende:   
  
16:00-16:05 Velkomst  

  
16:05-16:50 Vejledning om vurdering af pålidelighed i udbud 

Om ændringen af udbudslovens §138, stk. 1, og KFST’s etablering af Enhed 
for Vurdering af Pålidelighed. Fokus bliver på sagsgange, hvordan det passer 
ind i ordregiverens udbudsproces, og hvad virksomheder omfattet af 
udelukkelsesgrunde skal være opmærksomme på.  
(Kenneth Skov Jensen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) 
  

16:50-17:05 Pause 

17:05-17:40 Udelukkelse og self-cleaning – udfordringer og muligheder  
Hvilke problemer står man over for i forhold til udelukkelse og self-cleaning. 
Kan det betale sig ikke at udelukke, og hvilke udfordringer kan ordregivere og 
virksomheder stå med. 
(Rasmus Holm Hansen, Poul Schmith/Kammeradvokaten) 

17:40-18:00 Debat – spørgsmål/svar med oplægsholderne 
  

  
Tilmelding til medlemsmødet er nødvendig. Det vil være muligt at deltage virtuelt. Ved tilmelding 
bedes du derfor oplyse, om du ønsker at deltage fysisk eller virtuelt. Link til virtuel deltagelse vil blive 
sendt efterfølgende. Deltagerantallet for fysiske deltagere er begrænset, og pladserne fordeles efter 
først-til-mølle-princippet. Tilmelding senest den 17. januar 2023 til dffu@bechbruun.com. 
  
Er du som modtager af denne mail registreret som kontaktperson for et firmamedlemskab eller et 
offentligt medlemskab, bedes du dele invitationen med andre relevante personer i din organisation.  
  
Vi håber at se mange af foreningens medlemmer til årets første medlemsmøde. 
  
På bestyrelsens vegne, 
  
Anders 
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