
For den enkelte innkjøper og regelforvalter kan det 
være vanskelig å holde seg oppdatert til enhver tid, 
og det kan være et fortløpende behov for å diskutere 
ulike problemstillinger som dukker opp i 
anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølgingen. 

Vi har gleden av å kunne invitere til en serie med 
nettverksmøter i Ålesund hvor dere som offentlige 
oppdragsgivere skal få et forum hvor dere kan:

•	 holde dere oppdatert på hva som skjer innen 
fagfeltet,

•	 få faglige innspill og diskutere aktuelle problem-
stillinger og 

•	 skape et nettverk som man også kan nyttiggjøre 
seg mellom samlingene.

Datoer for kommende års samlinger vil være:

Torsdag 24. november 2016
Torsdag 9. mars 2017
Torsdag 1. juni 2017
Torsdag 31. august 2017

Nettverksmøteserien	går	over	fire	møter	
(kvartalsvis) i ett år. 

Det vil på hvert møte bli foretatt en gjennomgang av 
ny praksis fra klagenemnda, rettspraksis og praksis fra 
EU-domstolen med særlig fokus på prinsippavgjørelser.  
Videre vil vi holde dere oppdatert på regelverksnytt 
og andre aktuelle anskaffelsesspørsmål. Særlig er dette 
aktuelt med tanke på ikrafttredelsen av nytt regelverk. 
I forkant av hvert møte er det anledning til å sende 
inn problemstillinger som ønskes diskutert på møte 

og advokatene fra Judicia og 
DLA Piper vil gjennomgå og diskutere hver enkelt 
problemstilling, mens Tore Dammerud vil gi 
praktiske råd. 

DLA Piper har siden høsten 2014 tilbudt lignende 
nettverksmøter for offentlige oppdragsgivere i Oslo. 
Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært gode og 
én deltaker uttalte at “Det opplevdes som en av de 
mest «matnyttige» samlinger jeg har vært på om 
offentlige anskaffelser.” 

Partnerne og advokatene Håkon Rasmussen og 
Anders	Svinø	deltar	fra	advokatfirma	Judicia.		Judicia	
bistår en rekke sunnmørskommuner i et bredt 
saksfelt, herunder også anskaffelsesprosesser. Samtidig 
har Judicias advokater erfaring fra både oppdragiver 
og tilbydersiden i anskaffelsesprosessene.  

Dammerud Kompetanse, representert ved Tore 
Dammerud, har bred erfaring med gjennomføring av 
alle typer anskaffelser, samt konkurranseutsetting og 
kontraktstyring av offentlige tjenester. 

Senioradvokat Line Voldstad og advokatfullmektig 
Morten Gullhagen-Revling vil delta fra DLA Piper. 
DLA Pipers anskaffelsesteam har bred erfaring fra 
de	fleste	offentlige	kontraktstyper	og	bransjer	-	
herunder bygge- og anleggskontrakter, rådgivnings- 
og IT-kontrakter, forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, 
samt transport- og forsyningskontrakter. I tillegg har  
DLA Piper betydelig prosesserfaring og har bistått i 
en rekke forføyningssaker og andre 
rettsprosesser i tilknytning til regelverket.

Advokatfirmaet Judicia og Dammerud kompetanse inviterer, i samarbeid 
med Advokatfirma DLA Piper, til lokale nettverksmøter for offentlige  
oppdragsgivere

Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og i løpende utvikling, ikke minst med 
tanke på nytt regelverk som trer i kraft 1. januar 2017. 



Samtlige samlinger vil vare fra kl. 10:00 til 15.00.

Sted: Judicias lokaler, Grimmergata 5, Ålesund
Deltakeravgift:  kr. 15.000  for ett år

Plassen vil være knyttet til den offentlige etaten/
organet og ikke enkeltpersoner. Dette innebærer at 
det kan rulleres på hvem som stiller som deltaker 
på det enkelte kvartalsmøtet.
Påmelding: jenny-ann@judicia.no 
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