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Referat   

KSI Styremøte 

Møtetid: 1. april. 2019 kl. 10-16  

Møtested:  Radisson Blu Gardermoen 

Innkalt:  Tommy Hestem  Asker kommune   TH styreleder 

Rita Endresen  Værnesregionen   RE nestleder 

  Trond Eilert Holthe  Ringsaker kommune   TEH styremedlem 

  Kine Rustad Kristiansen Fredrikstad kommune  KRK styremedlem 

  Jorid Bye   Trondheim kommune   JB varamedlem 

Ekstern:   
Forfall: Jonny Indrevåg Ålesund kommune   JI styremedlem 

 

Referent:  Gunn-Lise Jacobsen KSI     GLJ  

Neste møte: 7. mai 9-12 The Edge, Tromsø. 

Lenke til KSI på nett: https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-innkjopsforum/  

 

Kl. 10.00 Velkommen v/ styreleder  

  

Godkjenning av referat   

26. feb 2019 

Konklusjon: Referat 26. feb. er godkjent. 
 

KSI nettverkssamling kommunesammenslåing 

Det er pr. 13. mars 15 påmeldte. Legger ved referat fra møtet sept. 2018. 

Deltakere fra KSI er Tommy, Rita, Jonny og sekretariatsleder. 

Konklusjon: Det er 20 påmeldte pr. 1. april. Vi bruker samme opplegg som 25. sept. 2018. 

Deltakerne kommer med innspill på møtet om det de ønsker belyst på møtet. KSI innleder med en 

kort presentasjon om det som har skjedd i tidligere møter. Det kan også/evt. sendes ut referat fra 

tidligere møter. 

 
KSI Årssamling Tromsø 8.-9.mai 2019 

Det er pr. 13. mars 114 deltakere inkl. styret og KSI adm. Utvidet frist for påmelding 28. mars. 

Deltakerliste pr. 14. mars sendes styret. 

Kort sjekk av program, foredragsholdere, sosial del.  

Fordeling av arbeidsoppgaver.  

Årsmøtesaker. 

§ 7. Årsmøte 

Årsmøtet forberedes og ledes av styret. Årsmøtet er forbeholdt medlemmene. Les mer i gjeldende 

KSI vedtekter.  

Vi trenger diskutere noe mer på de enkelte sakene og fordele hvem gjør hva. Sekretariatsleder ber 

påmeldte deltakere om å stille som sekretær, 2 til å underskrive referat og 2 til å være tellekorps 

ved valg og evt. andre avstemminger.   

4. Årsrapport 2018  

5. Samhandlingsavtale KS og KSI 

6. Vedtekter  

7. Regnskap pr 31.12.18 

Inkludert overføring av overskudd/underskudd 

8. Handlingsprogram    

9. Årsmøtevedtak (*)  

Se også ark fra styreleder 

10. Styrets budsjettforslag for 2019 

https://www.radissonblu.com/en/hotel-osloairport
https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-innkjopsforum/
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11. Kontingent for 2020 Kommunesammenslåing 

12. Valg til nytt styre, varamedlemmer og valgkomité  

Valgkomitéen lager og legger fram sak, styrer valg og er ansvarlig ved spørsmål på årsmøte 

 

(*) Innkomne saker skal være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet. Innkomne forslag 

vedrørende KS Innkjøpsforum som ønskes behandlet av årsmøtet, skal av hensyn til KS' 

oppfølging være undertegnet av rådmannen/fylkesrådmannen, eventuelt styreleder. 

Fortsetter tema etter lunsj.  
  

Lunsj kl. 11.30-12.15     

 

KSI Årssamling Tromsø 8.-9.mai 2019 

Forts.  

Konklusjon: Det er pr. 1.april 129 deltakere inkl. styret og KSI Adm.  

Sekretariatsleder retter alle utsendte forslag for de enkle ord-rettingene. Styret går gjennom rettede 

forslag og kommer med innspill/rettinger/forslag: 

Årsrapport 2018: Alle i styret ser gjennom utsendte versjon og kommer med innspill og endringer.  

Samhandlingsavtale KS og KSI Sekretariatsleder Retter og sender ut 

KSI Vedtekter Sekretariatsleder Retter og sender ut 

Handlingsprogram Sekretariatsleder Retter og sender ut 

Regnskap pr 31.12.18  
Sekretariatsleder sender styret når revisor godkjent regnskap 2018 

Overføring av overskudd/underskudd  
Sekretariatsleder sender styret sak når revisor godkjent regnskap 2018 

Innkomne saker (*) Ingen saker mottatt pr. 1. april 2019 

Styrets budsjettforslag for 2019  

Sekretariatsleder sender ut når kontingentberegning og regnskap ferdig 

Kontingent for 2020 - Kommunesammenslåing  
Sekretariatsleder sender ut når kontingentberegning og regnskap ferdig 

Valg til nytt styre, varamedlemmer og valgkomité  
Sekretariatsleder sender ut forslag når mottatt fra valgkomité   

 

Styret ønsker styremøte i Brussel høsten 2019 

Dato for reise må bli første del av uke 39.  

Brussel ønsker informasjon om følgende: 

- Tidsrammen i Brussel 

- Hvor mye tid skal brukes internt i KSI vs. opplegg med eksterne her  

- Er det noen spesielle tema eller problemstillinger KSI jobber med som det er ønskelig å ta 

opp? 

- Språk – er det greit med innledere som snakker engelsk (med og uten div. aksenter), 

svensk, dansk, finsksvensk – eller bør det helst være på norsk? 

De har fått beskjed om ønsker fra møtet 26. feb. 

Brussel kan ta ansvar for det faglige programmet og bistå under gjennomføringen, men har 

dessverre ikke kapasitet til å ta ansvar for hotell, transport, måltider, sightseeing mm.  

Konklusjon: Utsetter vedtak om Brusseltur til første møte når ny-valgt styre er i gang etter 8. mai.  

 

KSI kontaktliste.  

KSI får henvendelser om vi kan videreformidle denne listen til andre både internt i KS og til 

eksterne. Viser til eposter. Bør vi være meget restriktiv med å videreformidle spesielt i forhold til 

spørreundersøkelser. Det har vært svært mange fra mange aktører som er sendt ut til kommunene 

det siste året. Henvendelse fra Difi, KS andre avdelinger etc.  

KSI styret trenger si mer i detaljer hvor grensene skal ligge. 
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Konklusjon: Sekretariatsleder sender henvendelse til kontaktene på KSI medlemsliste og spør om 

de fortsatt vil stå på listen. Viktig å presiserer at listen skal brukes til KSI saker og nyheter fra 

KSI. Listen skal bare unntaksvis brukes til annen informasjon i ved vurdering mellom KSI 

styreleder og sekretariatsleder.  
 

 

Tema ark Åpenhet rundt anskaffelser 

 Lage forslag til tekst.  

 Konklusjon: Utsettes.  

 

Gjennomgang av tabell 
Vi oppdaterer / fornyer informasjon i tabell. Se tabell under.  

Konklusjon: Styremedlemmer og varamedlemmer går gjennom tabell fokusområder, endrer på 

sine områder, tar bort tekst som ikke gjelder lenger og legger inn ny tekst. Viktig og oppdatere når 

den enkelte deltatt møter og annen informasjon som bør inn på tabellen.  
 

Eventuelt 

 

Henvendelse fra Områdedirektør KS Advokatene 

Styreleder mottatt henvendelse med ønske om deltakelse på styremøte 7. mai.  

Konklusjon: KSI har kun et kort møte 7. mai, det må brukes til forberedelser til Årssamlingen. Det 

er kommunesammenslåing workshop fra 11.30 – ca.17-. Styreleder kontakter og foreslår annet 

tidspunkt.  

Henvendelse fra IMDI 

Sekretariatsleder sendt ut henvendelsen som IMDI sendt til KSI om tolketjeneste 

Konklusjon: Hva mener KSI? Styret kommer med innspill til svar fra KSI om denne 

henvendelsen.  

 

Tabell Fokusområder og fordeling ansvar    

NB! Styremedlemmer og varamedlemmer går gjennom tabell fokusområder, endrer på sine 

områder, tar bort tekst som ikke gjelder lenger og legger inn ny tekst. Viktig og oppdatere når den 

enkelte deltatt møter etc.  

Fordeling satsningsområder  

Fokusområder  

2018-2019 Ansvar 1 Ansvar 2 

Ressurser Forankring 

  

Rita Kine 

Medlemsverving  Rita  

Regelverk Ivareta innkjøper rollen. For kommunale og 

fylkeskommunale virksomheter. 

Kine Jonny 

Samfunnsansvar  

Lønns og arbeidsvilkår 

 

Viktig at vi er samsnakket med KS 

Advokaten om budskap. 

Seriøsitetsbestemmelsene 

 (Standardisering)-> (skatteetaten)  

Arbeidskriminalitet 

Referansemiljø: SMSØ/Svart arbeid 

Samordne informasjon 

 Tommy  Kine 

Samfunnsansvar  

Etisk handel 

Samordne informasjon  Tommy   

Samfunnsansvar  

Miljø  

Miljøkrav offentlige anskaffelser  

Samordne informasjon 

Trond  Jorid 

Anskaffelsesrådet Difi (Strategisk-

brukerutvalg off. ansk.) 

Ivareta kommunenes interesse. Sikre videreføring av resultat Tommy Rita 

Innovasjon Ivareta kommunenes interesse. Sikre videreføring av 

resultat. 

Jonny Jorunn 
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Digitalisering 

Anskaffelser 

Ehandel/ KGV/ KAV 

 

Utvikling av verktøy i hele kjeden. Overgang til EHF 

standard. 

Jonny Jorunn 

Standardisering Kontrakt standard og standard krav Tommy  Øyvind 

Standardisering  

Bygg og anlegg 

 Kine  

Nettverk anskaffelser ved 

kommune- 

sammenslåing 

 Tommy Jonny 

Difi Nettverksmøte for offentlige 

BAE-anskaffelser store byggherrer 

Ivareta kommunenes interesse  Trond  Øyvind 

Kontaktutvalg (Konkurransepolitisk 

avdeling i NFD) 

Årlige møter. Ivareta kommunenes interesse. Tommy Rita 

Kompetanse 

Anskaffelsesakademiet 

Bidra til etablering og spre informasjon. Tommy Gunn-Lise 

Kompetanse 

Innkjøpskortet 

 Jonny  

Kompetanse 

Sertifiseringskurs 

 Gunn-Lise  

FOU Arbeidssituasjon for 

innkjøpere  

 Tommy Jorunn 

FOU Digitalisering  

 

 Rita Jonny 

Tema-arkene / oppdateringer  Alle Alle 

Juryer   

 

Håndteres etter forespørsel 
 

  

Påvirkningsplan  Alle Alle 

    

 

 

Møteplan KS Innkjøpsforum styremøter 2019 

 

Møtested hvis ikke annet oppgitt:  

Radisson Blu Gardermoen http://www.radissonblu.com/hotel-osloairport  

 

2019: 

-  7. mai kl. 0830-1130 styremøte Clarion The Edge Tromsø   

8.– 9. mai KSI årssamling, Clarion The Edge Tromsø 

Varamedlemmer møter 

 

-  21. – 23. mai styremøte, Hurtigruta Tromsø - Kirkenes 

 Varamedlemmer møter 

 

-  27. aug. kl. 1000-1600 – Radisson Blu, Gardermoen 

 Varamedlemmer møter ikke 

 

Varamedlemmer innkalles spesielt ved forfall styremedlemmer. Vi rullerer hvem som innkalles.   

Kontakt sekretariatsleder på epost som bestiller og betaler flyreise etc.  

Husk si hvilket tidspunkt du ønsker reise på.  

 

http://www.radissonblu.com/hotel-osloairport
mailto:gunn-lise.jacobsen@ks.no

