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Styrets kommentar 
Arbeidet i 2020 har for styret, som for de fleste 

av oss ellers, vært preget av Covid-19 som et 

bakteppe for arbeidet. Dette har gitt svært be-

grensede muligheter for fysiske møter. Ned-

stengningen rammet blant annet temamøte i 

Stavanger, KSI årssamling og KS anskaffelses-

konferanse. Vi hadde planlagt et meget godt 

program for samlingen i Ålesund og håpet 

lenge det kunne gjennomføres senere på året. 

Like viktig er det også å jevnlig møtes innen den 

kommunale “innkjøpsfamilien”. Vedlikeholde 

gode kontakter og bli kjent med nye som kom-

mer til. Samlingene gir grunnlag for egen faglig 

utvikling og en styrket forutsetning for kommu-

nenes samarbeid.  Mange har reiserestriksjoner 

og situasjonen nasjonalt er fortsatt uoversiktlig. 

Vi håper og tror på muligheten for en tradisjo-

nell fysisk samling i Ålesund i 2022.  

 

Styret har løpende holdt kontakt digitalt. Eks-

terne møter har også i all hovedsak vært gjen-

nomført digitalt. Erfaringene med digital sam-

handling gir nye muligheter fremover for mer 

innkjøpsfaglig aktivitet og formidling i kombina-

sjon med de store fysiske samlingene. Årsmøte 

2021 blir i så måte en start på det vi håper blir 

en aktiv kanal for formidling og samhandling 

med medlemmene fremover.  

 

Mangeårig sekretariatsleder for KSI gikk ved 

årets slutt over i ny tilværelse som pensjonist. 

Gunn-Lise Jakobsen har vært en stødig og av-

holdt koordinator og ivaretatt medlemsoppføl-

ging og våre interesser internt i KS-systemet og 

med samarbeidspartnere. Hun har samtidig 

holdt tilbørlig kontroll på både vekslende styrer 

og alle de store arrangementene. Gunn-Lise ble 

takket av på vegne av alle medlemmene i siste 

styremøte før jul. Gave og blomster er over-

sendt.  

 

 
1 NFD (Nærings- og Fiskeridepartementet) 

Tanja Huse-Fagerlie er ansatt som ny sekreta-

riatsleder fra januar 2021. Tanja har lang erfa-

ring blant annet som innkjøpsleder i flere kom-

muner og fra Difi. Hun har også styretid i KSI 

bak seg. Tanja er en motivert og sprudlende 

fagperson med evne og vilje til å ta stafettpin-

nen videre for KSI. Styret ønsker Tanja velkom-

men.     

 

Når det gjelder det mer interessepolitiske ar-

beidet så har styret deltatt på de ulike arena-

ene og ivaretatt kommunenes interesser innen-

for innkjøpsområdet også i 2020. Noen proses-

ser har tatt lenger tid enn planlagt dette året. 

NFDs1 rapport med tilrådinger om innkjøpssam-

arbeid i kommunal sektor er et oppfølgingstil-

tak etter Stortingsmelding 22 om offentlige an-

skaffelser. KSI har deltatt i dette grundige arbei-

det som forventes offentliggjort utpå våren 

2021. Dette er en rapport vi vil komme tilbake 

til, men det ser ut til at vi her får et godt fakta-

grunnlag og en verktøykasse av anbefalinger til-

passet kommunenes situasjon.    

  
Denne årsrapporten oppsummerer styrets ho-
vedaktiviteter i 2020. 
 

Samhandlingsavtale og  
handlingsprogram 
KS–KSI samhandlingsavtale og KSIs handlings-
program 2019-2020 har vært styrende for KSI. 
Den eksisterende samhandlingsavtalen blir for-
lenget frem til avtale revideres i 2021.  
 
Fokusområdene i handlingsprogram 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/  

 
 

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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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. 

 
Økonomi 
Revisorgodkjent regnskap 2020 viser en overfø-
ring av overskudd på 649 738 kr til 2021. KSI har 
på tross av et år preget av Covid-19 med kansel-
leringer av læringsarenaer, med dertil redusert 
inntekt, vist solid økonomi. Noe av overskuddet 
kommer som følge av at modul III av sertifise-
ringen ikke kan gjennomføres før i 2021. Det lig-
ger derfor en utsatt internfakturering til KS Ad-
vokatene for deres leveranser som forelesere 

inn i sertifiseringskursets modul III i dette belø-
pet. Overskuddet vil også være en nødvendig 
buffer for det fortsatt usikre planleggingsmiljøet 
for fysiske møteplasser i 2021 med fortsatt raskt 
endrede restriksjoner grunnet Covid-19.  
 

Styremøter 
Det er avholdt kun 1 fysisk styremøte 15. jan. på 
Gardermoen. Styret var i Brussel 13.-14. feb. 
Gjennomførte møter med KS eget EU-kontor 
samt ulike delegasjoner og organisasjoner knyt-
tet til EUs styrende organer. Dette ga økt innsikt 
i prosesser av betydning for utvikling innen of-
fentlige anskaffelser.   
På grunn av reiseforbud, ble samtlige møter 
gjennomført digitalt med både styremedlemmer 
og varamedlemmer: 11.3, 23.4, 27.5, 16.6, 7.8, 
26.8, 2.9, 24.9, 21.10 og 15.12. 
Alle styre- og varamedlemmer har også i år ar-
beidet aktivt med saker og høringer. Innspill og 
spørsmål fra KSI-medlemmer og andre, er blitt 
behandlet i KSI-styret. 
 

Årssamling og Kurs  
KSI Årssamling i Ålesund  
KSI skulle arrangert sin årssamling i Ålesund i ap-
ril 2020. Årssamlingen ble planlagt utsatt til sep-
tember, men smitterestriksjoner knyttet til Co-
vid-19 gjorde at det ikke ble noen Årssamling 
med Årsmøte i 2020.  
 
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-
2020 har 714 deltakere fra 164 forskjellige kom-
muner, 16 forskjellige fylkeskommuner, 14 for-
skjellige innkjøpssamarbeid og IKS’er gjennom-
ført KS Sertifiseringskurs. Sertifiseringskurset i 
2020 er blitt utvidet til 8 dager, 2 samlinger med 
3 dager og 1 samling på 2 dager. Det er mange 
tema og deltakere gir stadig tilbakemelding og 
ønsker mer tid til gjennomgang, spørsmål og 
svar.  
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På grunn av Covid-19 ble kun de to første sam-
lingene i sertifiseringskurset gjennomført i 2020. 
Den 3. samlingen er utsatt til 8.-10. juni 2021.   
 
KS Anskaffelsesseminar  
Seminaret ble avlyst grunnet Covid-19.  
 
Bygg og anleggsanskaffelser i kommunen.  
På årssamlingen i Tromsø ble det holdt et fore-
drag om praktisk gjennomføring av B&A anskaf-
felser i kommunen. Etter et ønske fra flere med-
lemmer ble det planlagt 2 dagssamlinger med 
work-shop hvor KSI la opp til dialog, gjennom-
gang av maler og praktisk vinkling av bygg og an-
leggsanskaffelser. Fredrikstad kommune pre-
senterte maler bygd opp etter NS 3450. Første 
samlingen ble gjennomført i Trondheim 5. mars. 
2020. Liknende samling var planlagt i Stavanger 
12. mars, men måtte avlyses som følge av Covid-
19. 
 

Andre sentrale aktiviteter  
KSI/KS bidrar til å fremme medlemmenes inter-
esser på en rekke arenaer.                                 
Her følger en oversikt over de viktigste i 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Anskaffelsesavdelingen i Difi har gjennomgått flere or-

gansiasjonsendringer i løpet av de siste årene: Difi (Direk-

toratet for forvaltning og IKT) 1.1.2008-31.12.2019, Dig-

dir (Digitaliseringsdirektoratet) 1.1.2020-1.9.2020, Skilt 

Eksterne møter/nettverk: 

• Samarbeidsmøter mellom KS/KSI og Dig-
dir/DFØ2 

• 3 møter i 2020 for å dele Samarbeidssaker 
og koordinering av arrangementstidspunkt 

• DFØs SOA (Sertifiseringsordningen for Of-

fentlige Anskaffelser) Deltagelse i komitear-

beid hos Standard Norge SN/K-585 Offent-

lige anskaffelser 

• Utvikling av veileder for anskaffelser av tol-

ketjenester i regi av IMDi3 

• DFØs seminar om bærekraft 

• Arbeidsgruppe KS vedrørende anskaffelser 

og smittevernutstyr knyttet til koronapan-

demien 

• Referansegruppe rapport om innkjøpssam-
arbeid innenfor kommunesektoren. Oppføl-
ging av St.meld 22. NFD 

• Komitearbeid for Felles kjøreregler hos 
NFD/DFØ 

• DFØs Digitaliseringskonferanse 25.aug 
 

ut av Digdir og ble Anskaffelsesdivisjonen i DFØ (Direk-

toratet for forvaltning og økonomistyring) 1.9.2020-Nå 
3 IMDi (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet), under-

lagt Kunnskapsdepartementet 


