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Styrets kommentar 
Ny Stortingsmelding for offentlige anskaffelser 
ble fremlagt 10. april og vedtatt i Stortinget 14. 
juni 2019.  
 
Temaet for meldingen er effektivisering og pro-
fesjonalisering av offentlige anskaffelser. Aktu-
elle utfordringer som belyses er bl.a. økt kon-
kurranse, organisering, kompetanse, samord-
ning av offentlige anskaffelser, samfunnsansvar 
og styringsinformasjon.  
 
KSI har gitt skriftlige innspill, og bidratt i for-
melle og uformelle møter med NFD og Difi un-
der arbeidet med meldingen. KSI deltok sam-
men med KS i næringskomiteens høring om 
meldingen.  
KSI har deltatt i prosessen med stor interesse 
og samarbeider om oppfølgingen av tiltak med 
blant annet NFD og Difi. 
 
Viktig videre arbeid er blant annet sertifise-
ringsordninger for innkjøpere (SOA) samt ar-
beid knyttet til utredning og anbefalinger for 
samordning av kommunale anskaffelser.  
  
Så har vi alle store felles oppgaver innen 
konkretisering og realisering av FNs bærekrafts-
mål. 
  
Mange av våre medlemmer er omfattet av 
kommune- og regionalreformen og har arbei-
det intenst med å forberede sammenslåing 
samtidig som normal drift av de eksisterende 
kommunene skal ivaretas. Situasjonen har vært 
krevende og KSI har forsøkt å bidra med erfa-
ringsutveksling gjennom å arrangere egne nett-
verksmøter for disse kommunene.    
  
Denne rapporten oppsummerer styrets aktivi-
teter i 2019. 
 

Samhandlingsavtale og handlingsplan 
KS–KSI samhandlingsavtale og KSIs handlings-
program 2019-2020 har vært styrende for KSI.  
Det skal inngås en ny samhandlingsavtale KS-KSI 
i 2020, den vil gjelde framover.  
 
 

Fokusområdene i handlingsplanen er:  
 

▪ Ressurser 
▪ Kunnskap 
▪ Rammeverk 
▪ Verktøy 
▪ Samarbeid 

 

Planen finnes på KSI sider på KS.no  
https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-innkjopsfo-
rum/Styret_KS_Innkjopsforum/  
 

 

KSIs styremedlemmer  

 

Tommy Hestem  
styreleder KSI 
Asker kommune  
Foto: Hagen, Ålesund 
 

 

Rita Endresen 
nestleder KSI 
Værnesregionen 
Foto: Eir-Jørgen Bue 
 

 

Jorid Bye  
styremedlem KSI 
Trondheim kommune 
Foto: M. Stålaker  

 

Jonny Rune Indrevåg 
styremedlem KSI 
Ålesund kommune 
Foto: Hagen, Ålesund 
 

 

Kine Rustad Kristensen 
styremedlem KSI 
Fredrikstad kommune 
Foto: Per Kristian Lie Løwe 

Varamedlemmer  

 
 

Øyvind Takle 
varamedlem til styret i KSI 
Grimstad kommune 
Foto: Privat 

 

Jorunn Birkeland 
varamedlem til styret i KSI 
Gjesdal kommune 
Foto: Hagen, Ålesund 

 
 

Organisasjon  
KSI er organisatorisk tilknyttet KS Advokatene. 
Advokatene er direkte underlagt administre-
rende direktør i KS. 

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-innkjopsforum/Styret_KS_Innkjopsforum/
https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-innkjopsforum/Styret_KS_Innkjopsforum/
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Økonomi 
Revisorgodkjent regnskap 2019 viser en overfø-
ring av midler til 2020 på kr 93 516. Det ble i 
2019 overført kr 267 234,76 til 2020 av midler til 
dekning av KSI arbeid med sertifiseringskurs i 
2019. Totalt overført midler fra 2019 til 2020 er 
kr 360 560,76. Forbruk av tidligere års midler kr 
134 411,24. Styret vurderer økonomien som til-
fredsstillende. 
 

Styremøter 
Det er avholdt 9 fysiske styremøter og 4 digitale 
møter. Fysiske møter: 15.1, 26.2, 15.3, 8.-9.5 
(med varamedlemmer), 22.5, 27.8, 25.9, 23.10, 
4.-5.11. (med varamedlemmer) 
Digitale møter: 11.4, 25.4, 16.10, 17.10.  
Alle styre- og varamedlemmer har arbeidet ak-
tivt med saker og høringer mellom møtene. Inn-
spill og spørsmål fra KSI-medlemmer og andre, 
er blitt behandlet i KSI-styret. 
 

Årssamling og Kurs  
KSI Årssamling i Tromsø 
KSI arrangerte sin årssamling 8.-9. mai. Lokalt 
vertskap og medarrangør var Tromsø kommune. 
Temaet var «I TIDEN Anskaffelser for et nytt 
tiår.»  
Det er omtrent 10 år siden forrige stortingsmel-
ding om offentlige anskaffelser ble behandlet 
(St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp). 
Mye har skjedd både i kommunene, i markedene 
og i verden for øvrig siden den gang. Politiske og 
faglige strategiske målsettinger kan ta lang tid å 
gjennomføre.  
 
I denne tiårsperioden har vi innført e-handel, di-
gitalisert anskaffelsesprosessen. Vi har hatt fo-
kus på samfunnshensyn, innovasjon, kategori-
styring og revidert regelverk. Innkjøperrollen har 
blitt profesjonalisert med fokus på mer kompe-
tanse og ressurser, men samtidig har også ar-
beidsoppgavene blitt flere og mer komplisert. 
 
Mye er gjort og resultatene kommer kommu-
nene og innbyggerne til gode.  
Det er allikevel på høy tid å se fremover, sette 
nye mål, planer og tiltak.  
 

Hva er fremtiden for offentlige anskaffelser, og 
hvordan skal kommunene og innkjøperne møte 
denne? 
 
Den nye Stortingsmeldingen om offentlige an-
skaffelser kom 10. april. Styret i KSI håper at of-
fentlige anskaffelser settes sterkt på dagsorden 
både nasjonalt og i den enkelte kommune.  
 
KS og KS Innkjøpsforum har gitt høringsinnspill 
til næringsdepartementets arbeid med mel-
dingen. Vi har også blitt invitert til og fulgt opp 
dette i flere sammenhenger senere. Vi er særlig 
opptatt av kompetanse, oppfølging av kontrak-
ter, forankring, utvikling (innovasjon), digitalise-
ring og utvikling av bedre datagrunnlag.  
 
Årets program for fagsamlingen rettet blikket 
mot Stortingsmeldingen og fremtiden for offent-
lige anskaffelser. Årssamlingen hadde 158 delta-
kere  
 
Samling for nettverk kommunesammenslåing 
KSI arrangerte samling i Tromsø 7. mai for nett-
verk med fokus på anskaffelsesregelverket og 
utfordringer med eksisterende og nye avtaler 
ved sammenslåing av flere kommuner. De fleste 
av de nye kommunene var med i dette nettver-
ket. 
 
Andre kurs 
KS Sertifiseringskurs og Anskaffelsesseminar 
KSI samarbeider med KS Advokatene om KS Ser-
tifiseringskurs og KS Anskaffelsesseminar.  
Medlemmene opplever disse som gode arenaer 
for nettverksbygging.  
 
Sertifiseringskurset er like populært. Fra 2009-
2019 har 660 deltakere fra 164 forskjellige kom-
muner, 16 forskjellige fylkeskommuner, 14 for-
skjellige innkjøpssamarbeid og IKS’er gjennom-
ført KS Sertifiseringskurs. Evaluering i 2019 gir 
like gode resultater som før, 80 % ga score 5 eller 
bedre.  
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KS Anskaffelsesseminar  
Seminaret ble holdt på Thon Hotell Arena, Lille-
strøm 18.-19.sept. Det var i år 150 deltakere.  
 
Temaene for foredragene var:  
- Nytt om anskaffelser 2019 
- Nytt fra Difi  
- Utenforskap og offentlige anskaffelser v/ Larvik 
kommune og NAV Larvik  
- Status seriøsitetsbestemmelser (og kontrakts-
oppfølging) KS Advokatene 
- Erfaringer fra Norges første innovasjonspart-
nerskap «Leve hele livet» v/ Stavanger kom-
mune  
- Samordning av innkjøp v/ NFD, Bodø kommune 
Samordna innkjøp Nordland, Statens Innkjøps-
senter og Asker kommune/KSI  
- Nytt fra domstol og KOFA i 2019 v/ KS Advoka-
tene.  
 
Evalueringen fra deltakerne i 2019:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 IMDI (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet), under-

lagt Kunnskapsdepartementet 

 
Andre sentrale aktiviteter  
KSI/KS bidrar til å fremme medlemmenes inter-
esser på en rekke arenaer.                                 
Her følger en oversikt over de viktigste i 2019. 
 
Eksterne møter:  

• NFD og Næringskomiteen om ny stortings-
melding  

• Difis EHF-konferansen 

• Kartlegging av anbudsprosesser på tolketje-
nester. Møte med IMDi1 

• NHOs Anskaffelseskonferanse  

• Jurymøte Difi Anskaffelsesprisen  

• Deltagelse i komitearbeid hos Standard 
Norge SN-K/585 Offentlige Anskaffelser 

• Anskaffelseskonferansen Difi 

• Anskaffelsesrådet Difi  

• Handlingsplanen for økt andel grønne og in-
novative anskaffelser Difi 

• Elektronisk evalueringsverktøy for tjeneste-
leveranser Difi 

• Felles kjøreregler for anskaffelser hos NFD  

 
Bilde forsiden: KSI 


