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www.dansense.dkTema: 
Nyt netværk om udbudslovens § 41, “tekniske specifikationer” en realitet.  

Lær at anvende standarder i udbud efter 
udbudslovens § 41 - Webinar.
Netværket vil være praktisk anlagt, og mange 
problemstillinger vil blive drøftet, men for virkelig at 
kunne udnytte potentialet i netværksmøderne. og 
opnå den fornødne viden om praktisk anvendelse af 
standarder efter § 41, så tilbyder vi, som de eneste i 
Danmark kurser i § 41 og brug af standarder samt 
grønne krav i tekniske specifikationer og i 
udbudsprocessen.

Næste webinarer er:
- D. 20. april kl. 09-12 og 21. april kl 09-12, 

(formiddagshold) 2x 3 timer, eller
- D. 20. april kl. 12.30-15.30  og 21. april kl 

12.30-15.30 (Eftermiddagshold) 2x  timer.
Tilmeld dig her.

Der er maksimalt plads til 15 deltagere på hvert 
hold. Er I 10-15 lokalt, så kunne I også  overveje at 
bestille et webinar alene til jer, og dermed få 
mulighed for at arbejde mere med egne kendte 
problemstillinger fra hverdagen på kurset.

For yderligere information:
www.dansense.dk, Søren Jensen.

e-mail: sj@dansense.dk. 
tlf:.+45 2024 7001

Nyhedsbrev nr. 9. 

En imponerende start for det nye praktiske 
netværk om udbudslovens § 41 - tekniske 
specifikationer:

Hele 48 deltagere fra 36 myndigheder fik sat 
gang i det nye § 41 netværk om  reference til 
standarder og grønnere krav i tekniske 
specifikationer.

Med indlæg fra både EU-kommissionen, Økonomi- 
styrelsen, Miljøstyrelsen, CENCENELEC, og DanSense, 
om alt fra de overordnede linier i, og udmøntning af,  
regeringens strategi for grønne og bæredygtige indkøb, 
over konkrete initiativer fra EU-kommissionen inden for 
karteller, og til helt praktiske problemstillinger i 
udbudslovens § 41, fik det nye netværk en flyvende 
start. Tilbagemeldingerne samt yderligere tilmeldinger, 
efter netværksmødet, tegner et klart billede af behovet 
for sammen at få løftet opgaven med at få øget viden 
om udarbejdelse af mere bæredygtige udbud via brugen 
af standarder, og dermed udnyttelse af mulighederne i 
hele  § 41 i udbudsloven, samt relaterede paragraffer  
for at opnå enklere og grønnere udbud. 

Næste møde er d. 10. juni  2021 fra kl. 10.30-12.30
Se det foreløbige program her.
Tilmeld dig som ny deltager til sj@dansense.dk

Hvordan deltager jeg? 
Læs mere om netværkets formål, find 
præsentationer fra det seneste møde, og se 
hvem de deltager i netværksmøder  her. 

Netværket er gratis for deltagere. 

Rationalet bag netværket
Netværkets mål er at hjælpe offentlige 
myndigheder til blandt andet at forenkle de 
tekniske specifikationer, øge konkurrencen, 
reducere transaktionsomkostningerne, og 
forbedre dokumentationen af indkøb, også 
de grønne.
På bundlinien kan øget professionalisering 
omkring brug af standarder i udbud, ud 
over grønnere indkøb,  betyde besparelser 
på helt op til 5-10 % af  indkøbsbudgettet. 

http://dansense.dk/reference-til-standarder-i-udbud
http://www.dansense.dk
mailto:sj@dansense.dk
http://dansense.dk/netvaerksmodet-d-10-juni-2021
mailto:sj@dansense.dk
http://dansense.dk/nyt-dansk-netvaerk

