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Referat   

KSI Styremøte 

Møtetid: 23. okt. kl. 10.15-16.30 2019 

Møtested:  Radisson Blu Gardermoen 

Innkalt:  Tommy Hestem  Asker kommune  TH styreleder 

  Jonny Indrevåg  Ålesund kommune  JI styremedlem 

  Kine Rustad Kristiansen  Fredrikstad kommune  KRK styremedlem 

  Jorunn Birkeland  Gjesdal kommune  JBI varamedlem 

Øyvind Takle    Grimstad kommune  ØT varamedlem 

Ekstern: Tor Allstrin   KS Advokatene  TA 

  Johan Nyrerød Spiten  KS Advokatene  JNS 

  Kristine Vigander   KS Advokatene  KV 

  Mona Storm Andersen Difi    MSA 

Anna Sandman  Difi    AS 

Forfall: Rita Endresen   Værnesregionen  RE styremedlem 

  Jorid Bye   Trondheim kommune  JB styremedlem 

Referent:  Gunn-Lise Jacobsen KSI     GLJ  

Neste møte: 4.-5. nov. Scandic Nidelven Trondheim Varamedlemmer møter. 
Lenke til KSI på nett: https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-innkjopsforum/ 

Kl. 10.15 Velkommen v/ styreleder   

 

NFD, oppstart gruppe for å utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.  

Stortingsmeldingen, se sidene 18, 4. kulepunkt og sidene 43/44, 50 og 130.   

Kristine Vigander har snakket med NFD om prosjekt felles kjøreregler.  

Statsråden vil om kort til invitere til et informasjonsmøte v/ statssekretær. Invitasjon vil komme i oktober og 

møtet vil trolig bli holdt i november. Arbeidet er tenkt gjennomført vinter/vår 2020. 

Det er ønskelig å etablere en gruppe på ca. 15 representanter, hvorav 7 deltakere fra hhv 

oppdragsgiversiden og fra leverandørsiden. De «felles kjørereglene» er tenkt å bli anskaffelsenes 

«fjellvettregler» og skal påpeke viktige forhold for begge sider som kan gjøre anskaffelsesprosessen bedre.  

I oppdragsgivergruppen skal det sitte 2-3 fra statlige innkjøpere og 3 fra våre medlemmer. Departementet 

tar selv kontakt med Fylkeskommunalt innkjøpsforum. Det betyr at vi kan stille med ytterligere to til. 

Departementet ønsker forslag fra oss på hvem som kan delta inn. Et lite/ mellomstort medlem eller et 

medlem fra en innkjøpssamarbeid?  

Jeg kan delta herfra hvis det er ønskelig med rettslig kompetanse. Slik jeg har forstått vil innholdet i 

kjørereglene i hovedsak være praktisk rettet, type; «Husk vurdere å dele opp kontrakten, les 

konkurransegrunnlaget nøye og still spørsmål til oppdragsgiver hvis du er usikker». 

Mulig det i dette fora er viktigere med praksis enn rettslig kompetanse. Jeg/vi kan uansett bistå i 

«bakrommet» om det oppstår rettslige spørsmål.  

Har KSI forslag til medlemmer her? Departementet betaler IKKE reisekostnader ifm. arbeidet. 
Konklusjon:  

Hvis det er mulig med 3 stk. kan KSI styret stille med Kine Rustad Kristiansen, Fredrikstad kommune og 

Jorunn Birkeland, Gjesdal kommune i tillegg til 1 fra KS Advokatene. Om det er 2 stk. som er mulig, kan 

Jorunn stille som vara for Kine. KS Advokatene avgjør hvem som stiller. 

 

Samarbeidsarenaer mellom Difi Anskaffelser og KSI  

Difi kommer for å presentere lederbudskap om strategisk bruk av anskaffelser som de har utarbeidet og 

ønsker å nå ut med til kommuner. Difi skulle også gjerne snakke om mulige samarbeidsarenaer mellom 

Difi Anskaffelser og KSI. Anna Sandman og Mona Stormo Andersen kommer fra Difi.  

Fra KS Advokatene kommer Tor Allstrin områdedirektør, Johan Nyrerød Spiten avdelingsdirektør og 

Kristine Vigander, advokat, 

Konklusjon: Gjennomgang ved Anna Sandman hos Difi hun skal jobbe med kommuner og med 

lederforankring. Difi ønsker tilgang til folkevalgtopplæring og KS ledelsen. De arbeider allerede med KS – 

LUP. Sekretariatsleder undersøker hvem Difi har kontakt med hos KS. Difi budskap er både til kommunal 

og statlig toppledernivå.  Innspill fra KSI, viktig å påvirke for et rapporteringskrav i KOSTRA fra 

https://www.radissonblu.com/en/hotel-osloairport
https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-innkjopsforum/
https://www.regjeringen.no/contentassets/2d7006f67c374cbdab5d4d6ba7198ebd/no/pdfs/stm201820190022000dddpdfs.pdf


2 

 

kommunene ift. offentlige anskaffelser. Hvordan kan vi jobbe sammen? Difi ser på hvordan forholde seg til 

digitalisering hos KS. Difi vil gjerne ta dette opp på november møte i Anskaffelsesrådet. Difi vil også jobbe 

gjennom LUP mot ledergrupper.  

 

Lunsj kl. 11.30-12.15  

 

Møte med KS ledelsen og KSI v/ ADV. ledelse og KSI styret.   

Tor Allstrin og Johan Nyrerød Spiten ønsker møte KSI styret 23.okt. Tema som de vil ta med på møtet.  

- Prosess og videre arbeid med samhandlingsavtale KS – KSI, den vi har nå går ut 30. juni 2020.  

- Ny KSI sekretariatsleder når og hvordan. 

- Forberede møte med KS Ledelsen 25. okt.  

- Annet? 

Det er nå avtalt møte med KS ledelsen 25. okt 10-11 på KS huset. De som er med fra KS Ledelsen: Lasse 

Hansen, Tor Allstrin, Johan Nyrerød Spiten. Fra KSI deltar styreleder Tommy Hestem Asker kommune, 

styremedlem Jonny Indrevåg og Gunn-Lise Jacobsen. 

Konklusjon: Møte med KS ledelsen 25. okt 10-11 på KS huset er avlyst. Det kommer ny dato. 

Det bør lages en agenda, TA og JNS kommer med innspill til KSI. Sekretariatsleder kontakter adm. 

sekretær om ny dato etter KSI styre-møte november.    

 

Etter møter:  

 

KSI Årssamling 2020  

Vi må finne tema, foredragsholdere etc. for årssamlingen 2020.  

Viser til epost Ons. 02.10.2019 14:35 med opplisting av tema fra forrige styremøte. 

Viser til Skype-møte 17. okt., oppdatert invitasjon og oversikt med forslag/tema følger vedlagt. 

Konklusjon: ØT sier Marie Braadland Advokatfirmaet Grette AS kommer.  

Vi fortsetter arbeidet med flere detaljer 4.-5. nov i Trondheim. Sekretariatsleder sender ut de nye oppdaterte 

filene til styret sammen med dagens referat.  

 

Godkjenning av KSI referat   

KSI styremøte 25. sept 

Konklusjon: KSI referat styremøte 25. sept 2019 er godkjent.  

 

KSI Samling om Entrepriseansvar 2020. 

KSI lager 2 samlinger, 1 i Stavangerområde og 1 i Trondheim. KRK kommer med plan for opplegg det ble 

styremøte 23. okt konklusjon i referat 25. sept. til neste.  

Konklusjon:  

KSI ønsker legge opp disse samlingene med dialog, work-shop og praktisk vinkling. Fredrikstad viser sitt 

system og bruker deler av foredrag fra KSI årssamling 2019.  

Sekretariatsleder finner hotell nærmest flyplass begges steder. KRK sender forslag på 2 datoer fortrinnsvis 

ons. el. tors. tidspunkt 10-15. Sekretariatsleder finner sted. KRK kommer med formulering som kan brukes 

som epost til medlemmene om samlingene. 

 

Arbeidet om Standard Norge. 

Styreleder informerer om komitéen.  

Konklusjon: SN/K 585 "Offentlige anskaffelser" er den norske speilkomiteen til CEN/TC 461 Public 

Procurement. Speilkomiteen skal fremme norske interesser og komme med innspill til CEN-komiteen om 

hva som er viktig for Norge. Komiteen må bli enige om fortløpende avstemninger på vegne av Norge, og 

skal i tillegg spille inn andre behov som Norge anses å ha i denne sammenheng. Komiteen må ellers 

vurdere om dokumentet som utvikles er i strid med det norske regelverket, og eventuelle avvik må 

synliggjøres som et A-avvik i et tillegg til standarden. I denne forbindelse er også KOFA-avgjørelser også 

relevant i tillegg til norske lover og forskrifter. 

I tillegg skal komiteen jobbe med å tilrettelegge terminologien til norsk. Det skal etter hvert også avklares 

behov for nye norske komiteer/standarder innen offentlige anskaffelser. 

Styreleder undersøker om det kan være med flere fra KS /KSI i komiteen.  

Abonnement der Standard Norge og KGV system må samordne seg. Lov til å bruke dokumentet. 
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Møteplan 2019 - 2020 
 4.-5. nov KSI styremøte i Trondheim sted kommer. NB: Varamedlemmer møter  

13.- 14. feb. 2020 er dato for 2 dagers møte i Brussel. Leder for Brusselkontoret Åse Erdal kommer på KSI 

styremøte Gardermoen 15. januar for å informere om EU, systemkunnskap, beslutnings system etc. Dette 

trenger KSI styret før vi reiser til Brussel i februar. Varamedlemmer deltar på Skype. Språk – det er helt 

greit med innledere som snakker engelsk (med og uten div. aksenter), svensk, dansk. 

Sekretariatsleder har rettet innkalling til de møter som er endret.   

Konklusjon: Til informasjon. Vi ser på andre datoer for 2 dagers samlingen mai 2020, bør vi flytte det til 

første uken av juni, styret behandler det på møtet 4.-5. nov.   

   

Gjennomgang av tabell 
Vi fortsetter oppdatering hvis vi får tid. Vi gjennomgikk til gult merket felt. Se tabell under 

Konklusjon: Det ble ikke tid til gjennomgang, det flyttes til neste gang.  

 

Eventuelt 

KSI trenger ny roll-up 
Sekretariatsleder viste bilde på den gamle vi har, er fra før 2007. Bilde er sendt KSI styret.  

Roll-up har feil logo og tekst. Hvordan skal den se ut? KSI bestiller ny slik at vi kan ha den med på kurs og 

samlinger i 2020.  

Konklusjon: Ny roll-up tekst, bilde og farger ses på styremøte 4.-5. nov. Sekretariatsleder sender styret 

bilde av KS Advokatenes roll-up. 

 

Tabell Fokusområder og fordeling ansvar 

Saker KSI fronter fra juni 2019-2020. Pr. 22. mai 2019. 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 
 

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 
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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  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 

Justert møteplan NB: Rød skrift endringer uke gjort uke 42 
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. 

- 4.- 5. nov. 2 dagers arbeidsmøte årssamling Trondheim, Scandic Nidelven.  

NB: Varamedlemmer møter. 

- 3. des. kl. 1015-1630 – Radisson Blu, Gardermoen 

Varamedlemmer møter ikke.    

2020: 

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

 Varamedlemmer deltar på Skype ved gjennomgang v/Brusselkontoret om EU systemer. 

 Viktig å få med info før vi reiser til Brussel 

- 13. – 14. feb 2 dagers møte Brussel. Varamedlemmer møter. 

- 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 oppgi tidspunkt du ønsker reise på. 

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

