
 
 
 

 

Sociale og socialøkonomiske hensyn i offentlige indkøb  
Mandag d. 21. oktober, kl. 9.30 – 16. Erhvervsstyrelsen, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø  
 

Program 
e 
9.30 – 10.00 Ankomst og kaffe 

10.00 – 10.40 Velkommen og introduktion til dagens program  
• Velkommen v. Erhvervsstyrelsen 

• Konferencens baggrund og målsætninger, v. Estelle Bacconnier, EU-kommissionen (på engelsk) 

• Hvorfor kan det være relevant at tage sociale og socialøkonomiske hensyn i en indkøbsmæssig sammenhæng?  
v. Susanne Westhausen, direktør for Kooperationen    

10.40 – 12.00 Reserverede kontrakter. Udbudslovens §54 og §190 (inkl. kaffepause) 
• Præsentation af lovgrundlag. v. Ulrik Boe Kjeldsen, Kooperationen 

o §54: Reserverede kontrakter til beskyttede værksteder m.v.  
o §190: Reserverede kontrakter til organisationer om visse tjenesteydelser  

 

• Præsentationer og debat: Under hvilke omstændigheder kan det give mening for indkøbere at anvende disse 
muligheder? Er de blevet anvendt succesfuldt? Hvordan kan anvendelsen styrkes og udbredes?  

o Reserverede kontrakter: Best practice i Europa, v. Luigi Martignetti, REVES Network (på engelsk)  
o Indkøb som del af socialøkonomisk strategi med økonomiske gevinster, v.  John Kvistgaard,   

Silkeborg Kommune 
o Erfaringer med offentligt salg og samarbejde, v. Kristin Espedal, direktør, Blindes arbejde.   

 

12.00 – 13.00 Frokost 
 

13.00 – 14.10 Betingelser vedrørende kontraktens gennemførelse – sociale klausuler (Udbudslovens §176) 
• Præsentation af lovgrundlag v. Ulrik Boe Kjeldsen, Kooperationen  

 

• Præsentationer og debat: Hvordan kan indkøbere anvende sociale klausuler til at fremme social ansvarlighed? 
Virker sociale klausuler efter hensigten? Hvordan kan anvendelsen styrkes og udbredes?  

o Odense Kommunes erfaringer med sociale hensyn og sociale klausuler i udbud, v. Cecilie Schwartz Førby. 
Udbudschef, Odense Kommune  

BSI – Buying for Social Impact 



 
 
 

o Effektiv anvendelse af sociale klausuler - erfaringer fra byggeriet, v. Christina Schultz,   
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar  

 

14.10 – 14.30 Pause 
 

14.30 – 15.40 Sociale hensyn i tildelingskriterier (Udbudslovens §161-165) 
• Præsentation af lovgrundlag v. Ulrik Boe Kjeldsen, Kooperationen  

 

• Præsentationer og debat: Hvordan kan indkøbere inddrage sociale kriterier i vurderingen af bedste forhold 
mellem pris og kvalitet? Er dette blevet gjort succesfuldt? Hvordan kan anvendelsen af sociale kriterier styrkes og 
udbredes?  

o Lærlingepladser, løntilskud og praktik som tildelingskriterie ved udbud af kloakservice, v. Jakob Laursen 
og Hanne Kabel, Aarhus Kommune 

o Markedsdialog om sociale hensyn som tildelingskriterie ved rengøringsudbud, v. Kim Funk, 
udbudskonsulent og Mette Kongsgaard, udbudschef, Ballerup Kommune.  

o Udbud af drift af hjælpemiddeldepot med sociale tildelingskriterier, v. Tine Roos, Kolding Kommune  

 
15.40 – 16.00 Opsamling og tak for i dag  
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