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Referat   

KSI Styremøte 

Møtetid: 25. sept. kl. 10.15-16.00 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 

  Jorid Bye  Trondheim kommune   JB varamedlem 

På telefon  Øyvind Takle  Grimstad kommune   ØT varamedlem 

Ekstern:   
Forfall: Rita Endresen  Værnesregionen   RE styremedlem 

   

Referent:  Gunn-Lise Jacobsen KSI     GLJ  

Neste møte: 23. okt. 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   

22. mai 

Konklusjon: Referat 22. mai ble godkjent 

 

Møte med KS ledelsen 

KS organisasjonen og KSI. Viser til vedtatte Samhandlingsavtale KS – KSI til juni 2020. 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. Hvem andre enn styreleder og sekretariatsleder deltar?  

Konklusjon: KSI stiller med TH, KRK eller JI og sekretariatsleder til møte 25. okt.    

 

Merarbeid for KSI styremedlem ang foredrag Entrepriseansvar på KSI årssamling 2019. 

Hvordan løser vi merarbeid som kommer etter arbeid i regi av KSI. Kine Fått mange henvendelser etter sitt 

foredrag på årssamlingen i Tromsø. 

Konklusjon: KSI lager 2 samlinger, 1 i Stavangerområde og 1 i Trondheim. KRK kommer med plan for 

opplegg, til neste styremøte 23. okt.  

 

KSI Årssamling 2020  

Vi må finne tema, foredragsholdere etc. for årssamlingen 2020. Sender med invitasjonen til Tromsø så vi 

har den som utgangspunkt 

Konklusjon:  

KSI styremedlemmer sender epost med opplisting på tema, konkrete problemstillinger for program som vi 

har forslag på til samlingen. Noen forslag på tema for samlingen: Miljø, klima og bærekraft er viktige tema.  

Sekretariatsleder sorterer forslag som kommer og sender til styret. Vi tar Skype møte før møte 23.  okt 

 

Lunsj kl. 11.30-12.15  

 

Samarbeidsarenaer mellom Difi Anskaffelser og KSI.  

Difi vil gjerne komme til KSI og presentere lederbudskap om strategisk bruk av anskaffelser som vi har 

utarbeidet og ønsker å nå ut med til kommuner. Difi skulle også gjerne snakke om mulige 

samarbeidsarenaer mellom Difi Anskaffelser og KSI.  

Konklusjon: Vi inviterer Anna Sandman, Difi og KS Advokatene 23. okt. TH og sekretariatsleder lager 

agenda og finner tidspunkt  agenda.  

 

Møteplan 2019 - 2020 
Sekretariatsleder snakket med leder av Brusselkontoret Åse Erdal om KSI styrets ønsker. Hun vil ha enda 

mer detaljer fra styret om hva som ønsker fra Brusselkontoret. Viser til Jonnys innspill nederst.   

https://www.radissonblu.com/en/hotel-osloairport
http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/offentlige-anskaffelser/ks-innkjopsforum/
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Viser til tidligere referat om reise til Brussel ønsker, informasjon, utdrag her fra epost fra leder: 

- 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? 

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.  

Jonny svart følgende som også sendt til Brusselkontoret:  

Generelt fra KS Brussel – Hvordan jobber KS 

Oversikt over de ulike institusjonene i Brussel, «hvem gjør hva»? (Parlamentet-kommisjonen-Efta) 

Utvikling regelverk-Hva blir de neste satsingsområdene i EU? 

ESA – offentlig støtte, noe nytt? -Ulovlig statsstøtte -Unntak fra notifiseringsplikten -Unntak fra 

ulovlig støtte 

Konklusjon: Styret ønsker reise 4.-5. nov. Detaljerte setninger slik Åse ber om. KSI ber om et Skype møte 

med Åse Erdal førstkommende fredag kl. 9.-9:30.   

 

Saker KSI fronter fra juni 2019-2020 prioriteringer.  

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 

 

OVERSIKT diverse KS-MØTER høsten 2019 

møter i fylkesstyrer og fylkesvise rådmannsutvalg, eller når høstens fylkesmøter hvor utsendinger til 

Landstinget og de nye fylkesstyrene skal velges 

Sentralt rådmannsutvalg (RU)  og  RU ledermøter (RUL) 2019  

Onsdag 23. oktober kl 12.00-18.00 Torsdag 24. oktober kl 10.00-15.00 

Onsdag 27. november kl 12.00-18.00  

 

Oversikt over HØSTKONFERANSER i fylkene og FYLKESMØTER HØSTEN 2019 (valg av nye FS og 

utsendinger til LT) er sendt styret.  

Konklusjon:  

Styret jobber videre med materiell som kan brukes. Sekretariatsleder sjekker opp hva RUL gjør. 

 

Medias og andres henvendelser til KS og KSI  

Kommentarer til Intervjuforespørsel etc. til KS Difi om off. anskaffelser og miljøhensyn.  

Henvendelse fra KS desk om SOA. «Vi burde kanskje legge ut noe informasjon om dette. Hva er KS’ rolle 

m.v. og hvilken betydning har dette for våre medlemmer. Er dette noe KSI har tenkt på?» 

Den siste ble også videresendte til KS Adv. fordi de har deltatt på dette hos Difi.  

Det er alltid ekstremt korte tidsfrister ved slike henvendelser.  

Hvordan skal KSI løse det videre? Som vi gjort til nå, på epost el. tlf.? Andre forslag fra styret? 

Konklusjon: Vi fortsetter som vi gjort. Sekretariatsleder kontakter styret på epost og mobil. 
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Gjennomgang av tabell 
Vi fortsetter oppdatering som påbegynt i mai. Vi gjennomgikk til gult merket felt. Se tabell under 

Konklusjon: Vi gjennomgått tabell til merket med gul bunn. 

 

Henvendelse fra IMDI. Kort oppdatering 

Paal Nustad deltar på vegne av KS / KSI på dette. Det er avklart med KS Advokatene og Audun Kvale. 

Audun Kvale hos KS INT Helse og velferd er den som har saken. Viser: «I årets tildelingsbrev har IMDi 

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.» 

Konklusjon: Styret tar det til informasjon. 

 

Årshjul KSI 
Fra referat 22.mai. Det er ikke kommet noen endringer på epost fra styret. 

Konklusjon: Styret tar det til informasjon. 

 

Eventuelt 

 

Digitalisering  

Difi og NFD skal arrangere en workshop om Program for digitale anskaffelser 26.september (09:00-

12:00). Hovedhensikten er å gi interessenter mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger som vi kan bruke 

i det videre arbeidet med programmet. Diskusjon og tilbakemeldinger vil skje i grupper. I tillegg vil 

statssekretær Magnus Thue innlede om den nye stortingsmeldingen om anskaffelser, og det blir innlegg om 

strategisk styring av anskaffelser og arbeidet til Program for digitale anskaffelser.  

I utgangspunktet har vi tenkt at kommunesektoren i hovedsak representeres av KS, men videresend gjerne 

hvis du tenker på noen andre som kan være spesielt interessert. Mer informasjon om påmelding finner du 

her. 

Konklusjon: Sekretariatsleder svarer Difi.  Jonny Indrevåg, Ålesund kommune, og Jorunn Birkeland, 

Gjesdal kommune har i KSI hovedansvar for Digitalisering: Anskaffelser, Ehandel/ KGV/ KAV.  

Hverken Jonny, Jorunn el andre kan delta den 26. sept. det ble altfor kort frist denne gangen.  

De vil imidlertid gjerne stille ved en senere anledning. KSI håper at vi da mottar invitasjon og informasjon 

med lenger frister enn ved denne anledningen.  

 

Kommunesammenslåing og KSI 

Vedrørende deltagelse i KS Innkjøpsforum (KSI) for kommuner som slås sammen fra 2O2O. 

Hvordan løser KSI det? GLJ viser hvordan KSE gjør det. 

Konklusjon: Sende epost til alle kommuner som slår seg sammen, både til postmottak med kopi til KSI 

kontaktpersoner om stopp medlemskap 31. des. og oppfordrer den nye kommunen til å melde seg inn på 

nytt.   

 

KSI deltakelse på konferanser og seminaret 

Vedrørende styremedlemmers deltagelse på slike arrangement i KS Innkjøpsforum. 

Konklusjon: Vedtak pr. feb. 2018. Det er viktig at medlemmer av KSI styret deltar på KSI arrangement.  

Presisering angående styre, varamedlemmer og valgkomité deltakelse på KSI arrangement:  

• KSI styret får dekket reise, opphold og deltakeravgift på KSI Årssamling, KS Anskaffelseseminar, 

KSI sine kurs og Difis anskaffelseskonferanse.  

• Varamedlemmer får dekket reise, opphold og deltakeravgift på KSI Årssamling og  

KS Anskaffelseseminar.  

• Valgkomitéens leder får dekket reise, opphold og deltakeravgift på KSI Årssamling. 

Endring fra forrige vedtak: Varamedlemmer får heretter dekket sine kostnader også til KS 

Anskaffelseseminar. 
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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 

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 
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Møteplan KS Innkjøpsforum styremøter 2019 

 

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? Ålesund? 

Varamedlemmer møter. 

- 3. des. 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 oppgi tidspunkt du ønsker reise på. 
 

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

