
Konference: “Compliance i den offentlige sektor” 

 

November 3, 2022 
 

 

 

9.00-9.15   Velkomst: Hvad er compliance i den offentlige sektor?   

Professor Carina Risvig Hamer, Juridisk fakultet 

 

9.15-10.00  Professor, dr.jur. Henrik Udsen, Juridisk fakultet  

”Complianceret – complianceregulering som selvstændig disciplin”  

 

10.00-10.15   Kaffepause 

 

 

10.15-11.30  Første panel: Offentlige kontrakter  

 

I panelet behandles bl.a. hvordan den offentlige sektor arbejder med 

compliance tiltag i en udbudsretlig/kontrakt/indkøbs sammenhæng. 

Herunder som eksempel hvordan kontrakter kan være med til at sætte 

fokus på ansvarlighed og bæredygtighed og hvordan det offentlige 

sikrer sig, at de virksomheder det offentlige samarbejder med 

efterlever de stillede krav.  

 

  Moderator: Professor Carina Risvig Hamer, Juridisk Fakultet 

  Panel:  

1) Malene Rose Bagh, advokat, partner, Kammeradvokaten  

2) Maria Gausdal, ph.d., adjunkt, Juridisk Fakultet, Københavns 

Universitet 

3) Martin Skoulund Larsen, Lyngby Taarbæk Kommune, 

Indkøbssamarbejdet Spar 5 

 

11.30-12.15   Frokost 

 

12.15-13.30  Anden panel: Offentlig digitalisering    

 

 I panelet drøftes værdier som ansvarlighed, forsvarlighed og 

tillidvækkende adfærd ud fra et klassisk forvaltningsretligt, et 

databeskyttelsesretligt og et dataetisk perspektiv. Paneldeltagerne 

giver deres bud på sammenhængene mellem disse grundlæggende 

værdier og udviklingen hen mod et stigende antal complianceregler, 

der har til formål at sikre indretning af forsvarlige arbejdsgange og 

velfungerende offentlige organisationer med kvalificerede 

medarbejdere og velfungerende it-systemer.   

 

 Moderator: Emilie Loiborg, Advokat, Horten  

  Panel:  



1) Johan Busse, Formand for Dataetisk Råd 

 2) Kresten Gaub, Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 

 3) Allan Frank, It-sikkerhedsspecialist ved Datatilsynet   

 

  

13.15-13.30  Pause 

 

13.30-15.00  Tredje panel: God adfærd i det offentlige 

Panelet omhandler, hvordan offentlige myndigheder og medarbejdere 

bidrager til at skabe en troværdig, effektiv og kompetent sektor. 

Paneldeltagerne drøfter en række grundlæggende regler og 

principper, der gælder for både ansatte og ansættelsesmyndigheder, 

herunder f.eks. korruption og bestikkelse, samt compliance tiltag i 

forhold til at sikre et chikanefrit miljø. 

 

  Moderator: Adjunkt Nicole Christensen, Juridisk Fakultet 

  1) Sten Bønsing, professor Ålborg Universitet 

  2) Christian Ougaard, Ankestyrelsen  

  3) Maria Elisabeth Reimer Rasmussen, ph.d. advokat 

 

15.00-15.15  Kaffepause  

 

15.15-16.00  Ombudsmand, dr.jur. Niels Fenger  

“Forsvarlig indretning af den offentlige forvaltning”  

   

 

Konferencen afholdes af Forskningsgruppen Almindelig Forvaltningsret 

 

Gruppen arbejder for at styrke forskningen inden for den almindelige forvaltningsret ved at 

etablere et tættere samarbejde mellem fakultetets mange forskellige kompetencer indenfor området, 

ligesom gruppen arbejder for at øget integrering af den forvaltningsretlige forskning i fakultetets 

uddannelser. 
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