KOFA-KONFERANSEN

Velkommen til årets KOFA-konferanse
Etter to år med pandemi kan vi i Klagenemndssekretariatet endelig invitere til
KOFA-konferanse med fysisk oppmøte! Torsdag 27.oktober går konferansen av stabelen, og
vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til å delta. KOFA kan igjen tilby et variert
program som blant annet belyser ulike sider ved de avgjørelser som KOFA fatter,
regelverket for offentlige anskaffelser og håndhevelsen av EØS-avtalen på området.

Generell info:
Påmeldingsfristen for konferansen er lørdag
1.oktober 2022 kl. 23:00.
For å melde på grupper til KOFA-konferansen
benytter du deg av påmeldingsskjemaet som
vanlig deltaker, men legger til ekstra deltakere
i bunnen av skjemaet. Du velger alternativet
“Legg til flere” for hver ekstra deltaker. Det vil
da kun faktureres én gang for hele gruppen.

Årets program finner du på side 2 og 3.

På konferansedagen vil registrering og kaffe
holdes fra 08:30 - 09:30. Konferansen starter
09:30, og varer til 16:00. Lunsj er inkludert, og
varer fra 12:15 til 13:15. Konferansen blir holdt
på Scandic Hotel Flesland.
Deltakeravgift er 1500,00 kr.
Her kan dere melde dere på konferansen.

Årets program:
Sverre Nyhus & Line Rakner
Årets program starter med innlegg
fra KOFAs nemndsleder Sverre Nyhus og
seksjonssjef for offentlige anskaffelser i
Klagenemndssekretariatet, Line Rakner. De skal
oppdatere oss kort om hva som har foregått i KOFA
siden sist det ble holdt konferanse.

Kristian Jåtog Trygstad
Videre kan vi friste med at advokat og nemndsmedlem Kristian Jåtog Trygstad skal ta oss
igjennom utvalgt KOFA-praksis. Dette pleier å
være et svært populært innlegg der man raskt får
en oversikt over de viktigste sakene på en
pedagogisk måte.

Rachel Harriot
Det blir også et meget spennende innlegg fra
Senior Advisor i ESA, Rachel Harriot, for å fortelle
oss om hvilken rolle ESA har for offentlige
anskaffelser, og ta oss igjennom nylige praksiser
på feltet.

Simen Hammersvik
Fra Regjeringsadvokaten stiller advokat Simen
Hammersvik, som skal snakke om grunnleggende
anskaffelsesrettslige prinsipper fra et EØS-rettslig
perspektiv. Hammersvik er en av forfatterne av
boken “Oversikt over EØS-retten og kan gi oss et
interessant perspektiv på prinsippene.

Kjersti Holum Karlstrøm
Vi har også fått med oss advokat og nemndsmedlem Kjersti
Holum Karlstrøm. Hun skal snakke om avlysning, et tema
som mange er opptatt av for tiden. I kjølvannet av Høyesteretts dom i Fosen-Linjen, blir det hyppig påberopt at det forelå
reell rettslig usikkerhet om holdbarheten av prosessen, som
grunnlag for at oppdragsgiver har hatt saklig grunn til å avlyse konkurransen. Men hva ligger egentlig i dette?

Tina Søreide
Konkurransetilsynets nye direktør Tina Søreide
holde innlegg med tittelen ‘Offentlige innkjøp,
konkurranse og utfordringer forbundet med ulovlig
forretningspraksis.

Ronny Gjerdemsjø
Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Ronny Gjendemsjø, skal holde innlegg om skyldkravet ved administrative sanksjoner, sett i lys av de siste sakene fra domstolen
hvor KOFAs gebyrvedtak har blitt overprøvd.

Karin Fløistad
Til slutt vil advokat og nemndsmedlem Karin Fløistad
fortelle om EU-domstolens nylige avgjørelse om
oppdragsgivers adgang til å reservere kontrakter til
ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester.

