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LOVFORSLAG OM UDBUDSLOV ER NU FREMSAT
Erhvervs- og vækstministeren har netop fremsat lovforslag L 164 til ny udbudslov. Det meget omtalte forslag sætter nye rammer for
udbud. Den nye lov er helt central for erhvervsadvokater og deres klienter.
Forslaget til Danmarks første udbudslov samler en række af reglerne om udbud ét sted og implementerer samtidig EU’s nye
udbudsdirektiv. Formålet er at få skabt de bedst mulige rammer for, at offentlige indkøb kan foregå effektivt og hensigtsmæssigt og
med lavest mulige transaktionsomkostninger for både erhvervsliv og myndigheder. Loven skal først og fremmest sikre korrekt
implementering af det nye udbudsdirektiv, som blev endeligt vedtaget i EU-regi i 2014. Loven vil indeholde regulering af en række
forhold ud over udbudsdirektivets minimumsregulering. Regeringens mål har bl.a. været at sikre større klarhed og fleksibilitet end de
nugældende regler. Loven vil også regulere det nye light-regime, dialog med markedet, innovation og forhandling.
Den 26. marts 2015, kl 9.00 – 16.30, vil du på kurset ’Den nye danske udbudslov’ i København blive sat ind i de nye regler af
advokaterne Claus Berg og Henrik Peytz, som begge har arbejdet indgående forslaget. Efter kurset har du indsigt i de nye regler, så
du bedre kan navigere i de muligheder og begrænsninger, der ligger i dem. Den nye danske udbudslov skal træde i kraft den 1.
oktober 2015. Tilmeld dig her
Den 23. april 2015, kl 9.00 – 16.30, har du chancen igen på kurset ’Introduktion til udbudsretten’ i København, hvor de samme
undervisere giver en grundlæggende indføring i principperne for udbud og lovforslaget L 164. Tilmeld dig her
Du har også muligheden for en 3-timers gennemgang af udbudsloven på FAGDAGENE den 1. oktober 2015 kl. 12.30 til 15.00,
hvor advokat Jens Bødtcher-Hansen. Tilmeld dig Fagdagskurset her
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Privatboliger – ejer, andel og leje

Tirsdag den 21. april 2015
Kl. 09:00 - 15:30
Scandic Silkeborg

Bliv sat ind i den nye ejendomsmæglerlov, som trådte i kraft 1. januar 2015, og
lovforslaget om ændring af lejeloven (Lovforslag L97), som blev fremsat i december
2014. Herudover vil vi også runde andelsområdet og lidt centrale afgørelser.
Advokat Jan Schøtt-Petersen

Erhvervslejeret – kontrakten
Du får indsigt i erhvervslejekontrakters faldgruber og i, hvordan du skal undgå dem. På
kurset fokuseres der på en række praktisk vigtige områder, der helt eller delvist kan
reguleres ved parternes aftale.
Advokat Lars Langkjær
Advokat Katja Lykke Paludan

Tirsdag den 28. april 2015
Kl. 09:00 - 15:30
Hotel Christiansminde
Svendborg

Onsdag den 25. marts 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Konkurs A-Z - herunder de nye regler om konkurskarantæne
Betingelser, habilitet, sikkerhedsstillelse, redegørelser, skifteretten, konkursorden,
rettigheder, salg, omstødelse m.v.
Advokat Andreas Kærsgaard Mylin
Advokat Michala Roepstorff
Dommer Torben Kuld Hansen

Immaterialret – aktuel
Giver indblik i de sidste nye tendenser inden for dansk og international immaterialret.
Advokat Peter Schønning
Advokat Anders Valentin
Advokat Christian Kragelund

Sygefravær
Få overblik over de mange regler, der gælder, når en medarbejder bliver syg. Inkl.
orientering om de seneste ændringer af sygedagpengeloven og om
sygedagpengereformen fra 1. juli 2014/1. januar 2015.

Mandag den 13. april 2015
Kl. 10:00 - 17:00
til tirsdag den 14. april 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Onsdag den 15. april 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Ingeniørforeningens Mødecenter,
Kbh.

Onsdag den 15. april 2015
Kl. 09:00 - 16:30
Tivoli Hotel & Congress Center,
Kbh.

Advokat Charlotte Vester Pedersen
Advokat Rami Chr. Sørensen

Kollektive overenskomster i virksomheden
Få kendskab til håndtering af samarbejdsudvalg, samarbejdet med
tillidsrepræsentanten samt indgåelse og opsigelse af lokalaftaler, herunder
håndteringen af uorganiserede medarbejdere og kollektive lønforhandlinger.

Onsdag den 15. april 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Ingeniørforeningens Mødecenter

Advokat Jakob Bjerre
Advokat Marianne Lage

Højesteretssag - for procedører
Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at følge en sag i Højesteret.
Efterfølgende hører du om forberedelsen, udarbejdelse af materialesamling,
proceduren, hvordan advokaten håndtere spørgsmål fra Højesteret, hvordan tiden
disponeres m.v.

Mandag den 20. april 2015
kl. 08:45 - 15:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Steffen Sværke
Advokat Peter Stanstrup

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde
Fokus på ændringer og nyskabelser, navnligt de bestemmelser, som i praksis vil være
særligt relevante for rådgivere, bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

Tirsdag den 21. april 2015
Kl. 13:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Kontorchef Lars Bunch
Professor Rasmus Kristian Feldthusen
Advokat Christian Th. Kjølbye

Arkitekt- og ingeniøransvar
Ansvar i byggesager, ved totalentreprise, ved bygherrerådgivning m.m. Ansvarstilfælde
baseret på retspraksis, samt de problemstillinger der knytter sig til ansvarsvurderingen,
m.m.

Torsdag den 23. april 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Skadesbehandler Jacob Nielsen
Advokat Jakob Sønder Larsen

Skilsmissesager A-Z - for unge rådgivere
Praktisk gennemgang af advokatens arbejde fra start til slut i en skilsmissesag.
Omfatter både klientrådgivningen, forholdet til myndigheder og parter, bodeling, børn,

Mandag den 27. april 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

formalitetskrav m.v. – alt det du ikke kan læse dig til.
Advokat Lone Brandenborg
Advokat Lotte Borg Jørgensen

Juridisk tysk
Få styrket dine kompetencer i juridisk tysk.
Lektor Doris Hansen

Tirsdag den 28. april 2015
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Få mere kursus for pengene
KursusBonus er skabt for at give dig mere efteruddannelse for færre penge. Når du køber bonusgivende kurser eller
uddannelser hos os, får du bonuspoint, der kan anvendes til gratis deltagelse på halv- eller heldagskurser. KursusBonus er
gældende, uanset om du er medlem af Danske Advokater eller ej.
Det er helt enkelt – se her hvordan

Se alle kurser

Skulle du mod forventning ikke ønske at modtage vore kursustilbud, kan du afmelde denne service her.

