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Ordstyrer:  
Tommy Hestem, Styreleder KS Innkjøpsforum 

 

Protokoll 
 

Sak 00 Samarbeidet mellom KSI og KS 

Johan Nyrerød Spiten, Avdelingsdirektør KS Advokatene holdt et 3 minutters innlegg om hvordan 
samarbeidet mellom KSI og KS har vært og ønskes videre. Gunn-Lise Jacobsen ble takket av og Tanja 
Huse-Fagerlie ble ønsket velkommen som ny Sekretariatsleder KSI.  
 
Dette punktet er ikke en formell del av årsmøtet, men skrives inn i referatet da det var en naturlig del 
av åpning av møtet. 

Sak 01 Åpning og konstituering av Årsmøte v/KSI styreleder  

Styreleder Tommy Hestem, Asker kommune, åpnet årsmøtet. Det var 44 stemmeberettigede 
medlemmer tilstede på møtet. Det blir informert om at de stemmeberettigede deltar via Slido der de 
har mulighet til å gi innspill og stille spørsmål via idé-funksjonen og klikke ENIG / IKKE ENIG ved 
avstemmingen.  De som ikke er stemmeberettigede deltar via Vimeo og har mulighet til å gi innspill 
og stille spørsmål via chat-funksjonen. 
 

Sak 02 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Det ble vist til innkalling og dagsorden som er gått ut iht vedtektene samt underliggende dokument 
som har ligget ute på artikkelen til Årsmøtet for nedlasting. Det ble også informert om at 
underliggende dokument vil bli liggende på denne artikkelen og at også opptak av årsmøtet vil legges 
her for senere gjennomsyn samt revidert regnskap når denne blir tilsendt fra ekstern revisor. 
 
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden uten bemerkninger. 
 

Sak 03 Valg av sekretær og 2 deltagere som signerer årsmøteprotokoll 

Styret kom med forslag om følgende sekretær/referent:  
Tanja Huse-Fagerlie, Sekretariatsleder KSI 
 
Styret kom med forslag om følgende som signerer referatet: 
Ellinor Nossum, Trøndelag fylkeskommune 
Svein Erik Dyrseth, Kristiansund kommune 
 
Vedtak: Årsmøtet godkjente og enstemmig vedtok de navngitte kandidatene fra styret 
 

Sak 04 Årsrapport 2019 

KSI styreleder Tommy Hestem, Asker kommune, gjennomgikk KSIs Årsrapport for 2019.  
 
Vedtak: Årsmøtet hadde ingen kommentarer til årsrapporten og rapporten ble vedtatt godkjent. 
 

Sak 05 Årsrapport 2020 

KSI styreleder Tommy Hestem, Asker kommune, gjennomgikk KSIs Årsrapport for 2020.  
 
Vedtak: Årsmøtet hadde ingen kommentarer til årsrapporten og rapporten ble vedtatt godkjent. 
 

  



Sak 06 Vedtekter 

Styret hadde følgende forslag til endringer av vedtektenes §3: 

• KSI Medlemskontingent justeres automatisk ifølge KPI fra SSB. Ved behov for ytterligere justering 
tas dette opp i egen sak og fastsettes av årsmøte.  

• Krav om ekstern revisorgodkjenning av regnskap fjernes og at KS regnskapsavdeling tar over dette 
ansvaret fra årsavslutning 2021. 

 
Vedtak: Årsmøtet vedtok første punkt med 97% enighet (vedtektsendringer trenger 2/3 flertall) 

       Årsmøtet vedtok enstemmig andre punkt 
 
Oppdaterte vedtekter etter endringer vedtatt på Årsmøte 23.mars ligger på KSI sine nettsider LENKE 
(https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-innkjopsforum/ksi-arsmote-2021-2/) 
 

Sak 07 Handlingsplan 2020-2021 

Ved avstemming av endringene i Handlingsplanen, ble det noen tekniske feil ved beskrivelsen av 
hvert enkelt punkt det skulle stemmes over. Det ble derfor gitt muntlig forklaring på at vi registrerte 
avstemmingen PER PUNKT som ble tatt opp av ordstyrer, uavhengig av teksten som sto øverst på 
hver av avstemmingene.  
 
Mao ble det stemt over hvert enkelt punkt som ble løftet frem av ordstyrer systematisk. 
 
Vedtak Kapittel 1: Ressurser  
KSI Årsmøte vedtok å legge til punkt 4: «Fremme kommunenes sak gjennom å delta i aktuelle 
prosesser med sentrale styringsorganer, arbeidslivsorganisasjoner og andre aktører innen offentlige 
anskaffelser» 
 
Vedtak Kapittel 2: Kunnskap  
KSI Årsmøte vedtok å fjerne spesifisering «Anskaffelsesakademiet» og endre punktet til «Bidra til 
etablering av utdanning og kunnskapsarenaer innen offentlige anskaffelser», ta ut innovasjon av 
parentesen og sidestille dette med leverandørutvikling og legge til punktet «Bidra til et bærekraftig 
samfunn» til slutt 
  
Vedtak Kapittel 3: Rammeverk 
KSI Årsmøte vedtok å legge til punktet «Bidra til økt samordning av standardisering 
på anskaffelsesprosesser og tilhørende dokumenter» 
 
Vedtak Kapittel 4: Verktøy 
KSI Årsmøte vedtok å endre ordlyden til «Fremme medlemmenes interesser i utviklingen av effektive, 
brukervennlige verktøy i hele anskaffelsesprosessen» 
 
Vedtak Kapittel 5: Samarbeid 
KSI Årsmøte vedtok å fjerne spesifiseringen av enkelte departement/direktorat m.fl. i punkt 1 og 
heller nevne generelt aktuelle samarbeidspartnere samt å legge til punkt 4 «Sentralt arrangerte 
nettverks- og veiledningsaktiviteter for å bistå alle kommuner» 
 
Oppdatert handlingsplan etter endringer vedtatt på Årsmøte 23.mars ligger på KSI sine nettsider 
LENKE (https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-innkjopsforum/ksi-arsmote-2021-2/) 
 

Sak 08 Innkomne saker 

Det er ikke kommet inn forslag til saker fra medlemmene 
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Sak 09 Regnskap per 31.12.20  

Regnskap per 31.12.2019 og 31.12.2020 ble gjennomgått ved Tanja Huse-Fagerlie. Det ble informert 
om at ekstern revisor dessverre ikke har klart å godkjenne regnskapet ifølge avtale på grunn av 
sykdom. Revisors beretning vil legges ut på artikkelen for Årsmøte så snart den fremlegges av 
leverandør. 
 
Kommentar fra deltagere: Det kom inn ønske om digitalt BAE-kurs 
 
Vedtak:  
KSI Årsmøte vedtok regnskapet for 2019 og overføring ifølge det som er fremlagt av styret. 
Regnskapet er revisorgodkjent. KSI Årsmøte vedtok regnskapet for 2020 og overføring ifølge det som 
er fremlagt av styret, med forbehold om likelydende revisorgodkjent regnskap. 
 

Sak 10 Overføring av overskudd/underskudd  

Vedtak: KSI Årsmøte vedtok enstemmig regnskapet for 2020 med overføring av 649 738 kr fra 2020 
til 2021. Årsmøtet tar forbehold om at revisorgodkjent regnskap er i henhold til oppgitt informasjon. 
 

Sak 11 Kontingent for 2021 

Medlemskontingenten ble sist vedtatt justert 19.april 2018.  
Medlemskontingenten foreslås en prisjustering iht konsumprisindeksen SSB som viser en anbefalt 
justering på 4,4% fra 2019 til 2021. Prisen er forhøyet til nærmeste 100 kr.  
 
Ny medlemskontingent blir derfor som følger fra d.d. 2021: 

  KS Innkjøpsforumkontingent 2021 KR: 

For kommuner under 2000 innbyggere 2 100 

For kommuner under 5000 innbyggere 5 300 

For kommuner opp til 20 000 innbyggere 7 300 

For kommuner opp til 50 000 innbyggere 12 500 

For kommuner over 50 000 innbyggere og fylkeskommuner  16 700 

For kommunale innkjøpssamarbeid som allerede medlem  10 500 

  
Vedtak: KSI Årsmøte vedtok prisjustert KSI kontingent for 2021 
 

Sak 12 Styrets budsjettforslag for 2021  

Budsjett for 2021 ble presentert av Tanja Huse-Fagerlie. 
 
Kommentar fra deltagere: Vil man kunne tjene seg opp et overskudd inn i evigheten? Hvordan 
tenker man at «overskuddet» skal reduseres, forutsatt at det ikke skal sløses. Lavere kontingent i 
2022? Her besvarer styreleder at budsjettet kun viser en buffer som går over til neste år og som er et 
estimat i prosjektregnskapet som går til overføring for å sikre at KSI har økonomi til å ivareta 
arbeidsgiveransvar o.l. 
 
Vedtak: KSI Årsmøte vedtok budsjett ifølge det som er fremlagt av styret. 
 

Sak 13 Resultat av KSI medlemsundersøkelse  

Resultatene fra medlemsundersøkelsen ble lagt frem og det ble informert om at undersøkelsen vil 
fortsette å ligge ute i fortsatt 14 dager (frem til etter påske) hvis noen medlemmer har lyst til å legge 
inn noen øvrige kommentarer.  
Link til undersøkelsen ligger på artikkelen for Årsmøtet. LENKE 
(https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-innkjopsforum/ksi-arsmote-2021-2/) 
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De viktigste funnene til Årsmøtet i medlemsundersøkelsen var følgende: 

• Nettsiden til KSI fremstår som en infoside om KSI og strategiske mål. Vi trenger konkret innhold 
om resultatet KSI gjør. Anskaffelser.no inneholder mye god veiledning, men er hovedsakelig rettet 
mot statlige virksomheter. Ønsker korte E-læringskurs om konkrete tema. 

• Medlemmene ønsker kompetansesøkende tiltak ved primært digitale halvdagsseminarer, 
etterfulgt av fysiske samlinger m/erfaringsdeling, fysiske flerdagsseminarer og heldagskonferanser. 

• Tema som er meldt inn hvor man ønsker kompetanseøkning er innen samfunnsansvar, 
klima/miljøansvar, ansvar/roller og organisering i innkjøpssamarbeid/internt i kommunen, 
kontraktsoppfølging, digitalisering i kommunale anskaffelsesprosesser og markedsdialog 

• Det medlemmene ønsker at KSI prioriterer, er høringer/lovendringer innen OA og 
samle/publisere gode operative eksempler fra medlemskommuner med svar fra nasjonale 
politiske/faglige interessenter. 
 
KSI Årsmøte tar informasjonen til orientering 
 

Sak 14 Valg av nytt styre, varamedlemmer og valgkomité 

Arve Klokk, leder av valgkomitéen la frem følgende personer for valg inn i følgende verv: 
 
Styre: 
Tommy Hestem, Asker kommune    - valgt som Styremedlem i 2 år og Styreleder i 1 år 
Rita Endresen, Værnesregionen    - valgt som styremedlem i 2 år 
Øyvind Takle, Grimstad kommune   - valgt som styremedlem i 2 år 
Jorid Bye, Trondheim kommune   - valgt som styremedlem i 1 år 
Kine Rustad Kristiansen, Fredrikstad kommune  - valgt som styremedlem i 1 år 
 
Vara: 
Jorunn Birkeland, Gjesdal kommune  - valgt som varamedlem i 1 år 
Camilla Holm Nilsen, Arendal kommune  - valgt som varamedlem i 1 år 
Joakim Haugen Finsås, Vefsn kommune  - valgt som varamedlem i 1 år 
 
Valgkomité: 
Arve Klokk, Kinn kommune   - valgt som medlem i valgkomite i 1 år 
Tor Kjærstad, ORIK     - valgt som medlem i valgkomite i 1 år 
Kjersti Øgaard, Time kommune   - valgt som medlem i valgkomite i 1 år 
 
Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Signert: 
 

 
 

    
 
 

                                                                                             
Svein Erik Dyrseth, Kristiansund kommune 


