
Temadag om forsikringsudbud
Situationen er i dag, at kommuner og regioner har vanskeligt ved at opnå en bred konkurrence i markedet i forbindelse med indkøb af forsikringer 

gennem EU-udbud. Formålet med temadagen er på den baggrund at opnå indsigt i og dialog om, hvad der skal til, for at gøre kommuner/region-

er attraktive for forsikringsselskaberne, og at afklare faldgruber i forhold til forsikringsudbud.

Hvor og hvornår: Torsdag d. 9. marts 2023 på Odense Rådhus, Festsalen, Flakhaven 2, 5000 Odense C

Program:
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13:45 

14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:45

Frokost

Paneldebat med underwritere fra Gjensidige, Protector og
if forsikring 
v/ Thomas Due Hansen, Gjensidge, Casper Højsgaard Jen-
sen & underwriter, Protector, Rickard Svensson, if

 • Kort præsentation af selskaberne, samt deltagernes 
holdning til direkte kontra mæglerbetjent forretning? 

 • Pandeldebattens emner vil navnlig være:
 − Fordele og ulemper ved offentlig forretning
 − Hvad skal der til for at kommunerne får tilbud på 

deres forsikringskøb ?
 − Hvordan ser selskaberne på “Risikoappetitten i år 

2023”, herunder på baggrund af tidens økono-
miske og geopolitiske forhold

Kaffe m/kage

Faldgruber – hvor skal man navnligt være opmærksom i et 
forsikringsudbud efter udbudsloven – nedslag i udbudspro-
cessen
v/ Malene Roose Bagh, Poul Schmith

 • Krav til egnethed
 • Tildelingskriterier
 • Forholdet mellem aftalevilkår og forsikringsbetingelser
 • Eksempler på kendelser fra Klagenævnet for Udbud 

vedrørende forsikringsudbud

Afslutning
v/ Peter Oriat, Danske Risikorådgivere

09:30

09:45 

 
09:50 
 

 
 
10.30

 
10:45

Indskrivning og morgenkaffe

Velkomst og præsentation 
v/ Peter Oriat & Flemming Riddersholm, Danske Risikoråd-
givere

Gennemførelse af et forsikringsudbud efter udbudsloven 
fra A-Z – Quickformat 
v/ Malene Roose Bagh, Poul Schmith

 • Hvad omfatter udbudsmaterialet
 • De enkelte faser i et forsikringsudbud – how to do
 • Konsekvenser ved fejl – hvilke sanktioner kan pålægg-

es en ordregiver?

Risikostyring i kommuner 
v/ Peter Oriat, Danske Risikorådgivere

 • Lovkrav, som offentlige virksomheder er underlagt
 • Hvordan sikres effektiv risikostyring i kommuner/

regioner
 • Særlige opmærksomhedspunkter

Muligheder og begrænsninger i forsikringsudbud 
v/ Malene Roose Bagh, Poul Schmith

 • Hvornår er der udbudspligt? Herunder hvordan 
forsikringsaftalens værdi opgøres ift. tærskel-
værdierne i udbudsloven

 • Medregnes optioner i forsikringsaftalens værdi?
 • Hvad gælder for indkøb af forsikringer under tærskel-

værdien?
 • Kan en kommune opdele sin forsikringsporteføljer, 

f.eks. “bygninger/løsøre”, “ansvar” og “personskader”?

Pris

Det er gratis at deltage for DR’s medlemmer. Har man 
én eller flere kollegaer der ønsker at deltage, men ikke er 
medlem er foreningen, kan de deltage mod et deltagerge-
byr på Kr. 700 kr. inkl. moms.

Tilmelding

Tilmeldingen sker efter først til mølleprincippet med vægt-
ning på, at man arbejder i det offentlige med sikring- og 
riskokoordinering i dagligdagen.

Tilmelding skal ske til info@danskerisikoraadgivere.dk 
senest den 2. marts 2023.

Husk at oplyse navn, kommune eller firma, samt 
e-mailadresse og telefonnummer.

Deltagerliste og billeder

I forbindelse med tilmeldingen vil man som deltager kom-
me til at fremtræde på en deltagerliste, som vil blive dis-
tribueret til de andre deltager på dagen, såfremt man ikke 
ønsker at fremtræde på listen, skal man gøre opmærksom 
på dette ved tilmelding.

Ønsker man ikke at optræde på billeder ifm. sikringsdagen 
som efterfølgende vil kunne blive brugt på foreningens 
hjemmeside og nyhedsbreve, skal man ligeledes gøre 
opmærksom på dette ved tilmelding.

Yderligere information

Eventuelle spørgsmål til programmet bedes rettes via mail 
til bestyrelsesmedlem Thomas Harbo Sørensen på 
t9s@viborg.dk.
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