
Referat   

KSI Styremøte 

Møtetid: 22. mai kl. 10.15-16.00 2019 

Møtested:  NB! Vi skal møtes på SCANDIC GARDERMOEN 

Innkalt:  Tommy Hestem Asker kommune   TH styreleder 

  Jonny Indrevåg Ålesund kommune   JI styremedlem 

  Rita Endresen  Værnesregionen   RE styremedlem 

  Kine Rustad Kristiansen Fredrikstad kommune  KRK styremedlem 

  Jorid Bye  Trondheim kommune   JB styremedlem 

Jorunn Birkeland Gjesdal kommune   JB varamedlem 

Ekstern:   
Forfall: Øyvind Takle  Grimstad kommune   ØT varamedlem 

  Bente Aanestad Fjelde Strand kommune    styremedlem 

Referent:  Gunn-Lise Jacobsen KSI     GLJ  

Neste møte: 27. aug. Gardermoen Radisson Blu. Varamedlemmer møter ikke. 

Lenke til KSI på nett: http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/offentlige-anskaffelser/ks-innkjopsforum/  

 

Kl. 10.15 Velkommen v/ styreleder  

 

Godkjenning av referat   

7. mai 

Konklusjon: Referat av 7. mai er godkjent.   

 

Valg av nytt styremedlem  

Valg av nytt styremedlem fra varamedlemmer. Styremedlem valgt 8. mai Bente Aanestad Fjelde, Strand 

kommune har takket ja til ny jobb i det private, hun ser ingen hensikt i å møte 1 gang på KSI styremøte. 

Resterende styre velger et varamedlem som trer inn i styret.   

Konklusjon: Jonny Indrevåg, Ålesund kommune ble enstemmig valgt KSI styremedlem for 1 år 2019-2020 

 

Valg av KSI nestleder  

Vedtektenes §7 sier følgende: «Årsmøtet velger leder blant de fem styremedlemmer for kommende 

ettårsperiode. Styret velger nestleder i første styremøte etter årsmøtet.» De som ønsker stille som nestleder 

sender en epost til styreleder med kopi til sekretariatsleder. Nestleder må være en av de 4 som er 

styremedlem. 

Konklusjon: Rita Endresen ble enstemmig valgt KSI nestleder for 1 år 2019-2020. 

 

Evaluering av KSI Årssamling 2019  

Vi ser gjennom evalueringen av årssamlingen 2019 

Konklusjon: Sett på foreløpig evaluering. Siste frist er 27. mai. Deltakerne veldig fornøyd med 

foredragene. De ønsker mer praktiske, håndfaste foredrag neste gang. 

Dårlig tilbakemelding på aktivitet og middag 8. mai.  KSI kontakter Tromsø kommune som var lokalt 

vertskap og informerer om evaluering og innholdet i eposter mellom KSI og The Artic Drive. KSI vil ha 

avslag i pris på aktivitet og sekretariatsleder tar det opp med The Artic Drive.  

 

Lunsj kl. 11.30-12.15  

 

KS organisasjonen og KSI.  

Viser til vedtatte Samhandlingsavtale KS – KSI. Vi må finne datoer som er mulige møtetidspunkt  

Fra gjeldende forlenget Samhandlingsavtale 2. ledd 

2-3. Rapportering / utveksling av informasjon 

Det skal før hvert årsmøte i KSI gjennomføres et kontaktmøte mellom KSI og adm. direktør i KS.  

Konklusjon: Ber om møtetidspunkt fra KS fortrinnsvis før sommeren.  

 

Årshjul KSI 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-gardermoen?_ga=2.183554534.1957548394.1558365427-230582982.1557732268
http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/offentlige-anskaffelser/ks-innkjopsforum/
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Sekretariatsleder informerer om detaljer. Skal noe endres?  

Konklusjon: Styret ser på «hjulet» om det er noe som skal endres, gir beskjed til sekretariatsleder. 

 

Møteplan 2019 - 2020 
Vi må ha en ferdig møteplan for et år. Alle har med en oppdatert kalender. Se møteplan 2018-2019. 

Konklusjon: Det er laget en ny møteplan for KSI styret 2019-2020.   

 

Saker KSI fronter fra juni 2019-2020 prioriteringer.  

Styret inviteres til på forhånd å tenke gjennom hvilke saker som vi ønsker/finner det naturlig å fronte utad 

fremover. Skal vi endre på prioriteringer 

Resultat fra forrige års styremøte:  

Organisering, forankring, synlighet av innkjøp i egen kommune, ledernivå og hos politikere. 

Rådmannsmøter / samlinger. 

KSI må bli mer synlig for medlemmene, kvartalsrapportering kan være en mulighet.  

Digitalisering må med. Se på risikofond finnes det en mulighet. Innovasjon Norge har de en 

mulighet, være «backup»? 

Grundere/ leverandørutvikling. 

Konkurransegjennomføringsverktøy for «alle» kommuner. 

Påvirkningsplan og synlighetsplan.  

Konklusjon: Gått gjennom fjorårets liste. Liste framover: 

Organisering, forankring  

Synlighet av innkjøp i kommunene  

Administrativ og politisk ledernivå 

Delta på rådmannsmøter / samlinger 

KSI skal være synlig for medlemmene  

Digitalisering 

Standardisering 

Innovasjon  

Grundere/ SMB leverandørutvikling 

Påvirkningsplan for dagsordensetting 

 

Henvendelse fra IMDI. Vil KSI styreleder sitte i en referansegruppe for IMDis arbeid med 

kartlegging av anskaffelser av tolketjenester? 

IMDI sier: Som du kjenner til har IMDi i årets tildelingsbrev fått i oppdrag å kartlegge anskaffelser av 

tolketjenester, og vurdere om det vil være hensiktsmessig å utarbeide anbefalinger og/eller standardiserte 

anbudsdokumenter. Formålet er å ivareta behovet for bedre kvalitet i tolketjenesten i offentlig sektor.  

Oppdraget skal utføres i samarbeid med aktører på feltet. Vi vil derfor etablere en referansegruppe med 

representanter fra de ulike aktørene; tolker, formidlere, kommuner, statlige etater og Difi. Vi planlegger to 

møter i løpet av 2019, et i september og et i november, for å diskutere problemstillinger og mulige tiltak. Vi 

vil finne datoer og innkalle til møtene så snart som mulig.  

Håper du har mulighet til å sitte i referansegruppa og bidra i dette arbeidet. 

Er det andre i styret som er bedre egnet til dette enn styreleder. Eventuelt aktuelle kategoriansvarlige i 

kommunene, f.eks. Paal Nustad i Asker kommune. 

Konklusjon: Styreleder spør Paal Nustad, Asker om han er villig til å sitte i referansegruppe 

Viser til epost om undersøkelse som IMDI ønsker at KSI sender til KSI kontaktliste 

for innkjøpsansvarlige i kommuner, styret mener denne undersøkelsen er viktig for kommunene slik at KSI 

kontaktliste kan brukes i dette tilfelle.  

 

KS Advokatene planlegger programmet for årets Anskaffelseseminar 18.-19. sept  
I den forbindelse vil de gjerne invitere styret i KSI med på å komme med ideer til programposter.  

Foreløpig er vi kun i idéfasen av programmet, men et tema som vi tenker kan være naturlig som en 

programpost under seminaret er samordning av innkjøp.  

Her har vi har notert ned følgende stikkord:  

- Erfaringer med samordning av innkjøp (fra noen som jobber med innkjøp/i et innkjøpssamarbeid) 

- Fordeler og ulemper (korte innlegg / kommentarer personer med ulike erfaringer og standpunkter.  

- Paneldebatt?  
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Kunne KSI styreleder tenke seg å delta i en programpost om samordning av innkjøp? Har han evt. innspill 

til andre personer som det kunne være aktuelt å invitere til en slik programpost?  

Konklusjon: Styret kommer med innspill til styreleder om samordning av innkjøp og evt. nye tema. 

Foreløpig tema fra styremøte, sekretariatsleder sender til KS Advokatene. 

- ESPD praktisk oppskrift, - GDPR i anskaffelser, hva må vi ta hensyn til.. - Seriøsitets-bestemmelsene, - 

Folkevalgtopplæring 

 

Eventuelt 

 

Anskaffelsesakademiet 

Anskaffelsesakademiet ble formelt stiftet i stiftelsesmøte 7 mars i 2019, etter en lang tids arbeid. Nå når 

Anskaffelsesakademiet er stiftet er det viktig å finne ut hvordan aktiviteter som skal foregå, derfor starter vi 

dette styremøtet med en strategidiskusjon. 

Tema kan være: 

• Innsikt fra de forskjellige styremedlemmene i AA 

• Anskaffelsesakademiet: 

 Hvem er målgruppen og hvilke behov skal AA dekke? 

 Hvordan ønsker vi å jobbe 

 Hvilke kompetanse har vi i dag, og hvilken vil bli etterspurt? 

 Hvordan kan AA dekke behovene? 

• Hvilke innsatsområder ser styret som de viktigste i strategiperioden 

• Oppsummering og avslutning 

  Konklusjon: KSI styret sier at det bør brukes tidligere laget strategiplan i det videre arbeid.  

 

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

Konklusjon: Gjennomgått tabell, lagt inn ny tekst og byttet noen ansvar 

 

Tabell Fokusområder og fordeling ansvar  

Fordeling satsningsområder  Fokusområder 2019-2020 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)  

A-krimgruppe 

Arbeidskriminalitet 

Referansemiljø:   

Samordne informasjon 

 Tommy  Kine 

Samfunnsansvar  

Etisk handel 

Samordne informasjon  Tommy   

Samfunnsansvar  

Miljø  

Miljøkrav offentlige anskaffelser  

Samordne informasjon 

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 

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 
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Fordeling satsningsområder  Fokusområder 2019-2020 Ansvar 1 Ansvar 2 

Difi Nettverksmøte for offentlige 

BAE-anskaffelser store byggherrer 

Ivareta kommunenes interesse  Kine  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 2019-2020 

 

Møtested hvis ikke annet oppgitt:  

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

2019: 

- 27. aug. kl. 1015-1630 – Radisson Blu, Gardermoen.  

 Varamedlemmer møter ikke 

- 25. sep. kl. 1015-1630 – Radisson Blu, Gardermoen.  

 Varamedlemmer møter ikke 

- 23. okt. kl. 1015-1630 – Radisson Blu, Gardermoen 

Varamedlemmer møter ikke. 

- 5.- 6. nov. kl.0900-1700 – Brussel?  

Varamedlemmer møter. 

- 27. nov. kl. 1015-1630 – Radisson Blu, Gardermoen 

Varamedlemmer møter ikke.    

2020: 

- 15. jan. kl. 1015-1630 – Radisson Blu, Gardermoen.   

 Varamedlemmer møter ikke. 

- 13. feb kl. 1015-1630 – Radisson Blu, Gardermoen.   

Varamedlemmer møter ikke. 

- 11. mars kl. 1015-1630 – Radisson Blu, Gardermoen.   

Varamedlemmer møter ikke. 

- Årssamling 22.- 23. april - Ålesund 

Styremøte 21. april, kl.10 samme sted. Varamedlemmer møter. 

-  26.-27. mai kl. 1000-1600 – sted kommer senere  

Varamedlemmer møter. 

- 26. aug. kl. 1015-1630 – 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

