
KSI styret fra 22. mai 2019



Endring av valgt KSI styret på årsmøte 8. mai 2019

• Styremedlem Bente Aanestad Fjelde, Strand kommune (valgt av 
Årsmøte 8. mai 2019) har takket ja til ny jobb i det private, hun ser 
ingen hensikt i å møte en gang på KSI styremøte. 

• Styret valgte enstemmig varamedlem Jonny Indrevåg, Ålesund 
kommune som trer inn i styret fra 22. mai 2019 fram til nytt årsmøte 
2020. 

• Det gjenstår 2 varamedlemmer fram til neste årsmøte 2020. 

• Nytt KSI styre valgte enstemmig Rita Endresen, Værnesregionen til 
nestleder for 1 år. 



Styreleder

Tommy Hestem
Asker kommune

Anskaffelsesleder i Asker kommune.
Lang erfaring innen offentlig administrasjon, økonomistyring og 
ledelse. Spesielt fokusert på konkurranseutsetting av 
omsorgstjenester, samt generelle anskaffelser av varer og 
tjenester. Sentral i oppbygging av interkommunalt samarbeid om 
risiko- og forsikringsløsninger. 
Utdannet innen økonomi og administrasjon, med 
tilleggsutdannelse bl.a. i prosjektledelse, innovasjon og ledelse.
Medlem KSI styret siden april 2013. Nestleder fra mai 2015.
Styreleder KSI i 2018.

Foto: Hagen, Ålesund

KSI styremedlem tom årsmøte 2021. 



Jorid Bye 
Trondheim kommune

Innkjøpsrådgiver ved Innkjøpstjenesten i Trondheim kommune 
siden 2005. Stedfortreder for kommunens innkjøpssjef.   Har 
erfaring fra et bredt utvalg av anskaffelser av varer og tjenester. 
Har vært aktiv i arbeidet med utarbeidelse og implementering 
av Trondheim kommunes anskaffelsesstrategi og 
innkjøpsreglement.  
KS sertifisert innkjøper i 2013
Har tidligere erfaring som leder fra privat virksomhet.
Er utdannet økonom.

Varamedlem i KSI styret siden 2017.

Foto: M. Stålaker

KSI styremedlem tom årsmøte 2021. 



Rita Endresen
Værnesregionen 

12 års erfaring med arbeid innenfor  Offentlige anskaffelser.  Jobber i dag som 
innkjøpsrådgiver ved Værnesregionen Innkjøp- et interkommunalt samarbeid 
mellom 5 kommuner i Trøndelag.  Ansatt ved Innkjøpstjenesten  i Trondheim 
kommune  i perioden 2006 – 2013.

Arbeider daglig med analyser, anbudskonkurranser , kontraktsoppfølging , 
samt strategisk forankring. 

Brenner for forankring  og strategisk bruk av anskaffelser. Var med på å 
utarbeide, forankre og implementere  dagens anskaffelsesstrategi i 
Værneseregionen, og  er nå i gang med utarbeidelse av ny. 

Styreleder KSI i perioden 2012-2014.

Styremedlem fra 2018

KSI styremedlem tom årsmøte 2020.



Kine Rustad Kristiansen 
Fredrikstad kommune

Jurist i avdeling for offentlig anskaffelser og bevilling i 
Fredrikstad kommune. 
Utdanning: Rettsvitenskap- Juridisk fakultet- Universitet i Oslo
Jobberfaring: Har jobbet 11 år med offentlige anskaffelser. Anskaffelser innen både 
forsyningsforskriften og anskaffelsesforskriften.
Startet som juridisk rådgiver i Sporveien Oslo AS (KTP). Etter 4 år - Konstituert kontraktssjef for 
Konsernanskaffelser. 
Deretter gikk turen til advokatfirma Grette som advokatfullmektig i avdelingene offentlige 
anskaffelser og Bygg og Anlegg. Her fikk jeg mye erfaring med anskaffelser fra både leverandør 
og oppdragsgivers side i tillegg til prosedyreerfaring og klagesaker til KOFA.
2015-2017 Juridisk rådgiver Østfold Fylkeskommune-
2017- Juridisk rådgiver Fredrikstad kommune-
Jeg har svært god kunnskap om offentlige anskaffelser , kontraktsrett og entrepriserett. I tillegg 
til god erfaring innen forhandlingsledelse.

KSI styremedlem tom årsmøte 2020.

Foto: Per Kristian Lie Løwe 



Jonny Indrevåg
Ålesund kommune

Innkjøpssjef i Ålesund kommune og leder for 
Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre som består av 18 kommuner 
i tillegg til Ålesund. Har erfaring fra et bredt spekter av offentlige 
anskaffelser gjennom 18 år i Ålesund kommune. Også bred 
erfaring med salg til offentlig sektor som salgssjef i Norengros
Ålesund. Har utdannelse innen økonomi, administrasjon og 
ledelse. Vært medlem i KS Innkjøpsforum i mange år, er 
varamedlem fra 2013 -2017. Har sittet i styret fra 2017. 

Foto: Hagen, Ålesund

KSI styremedlem tom årsmøte 2020.



Jorunn Birkeland
Gjesdal kommune

Innkjøpsleder Gjesdal kommune. Lang og bred erfaring fra 
offentlig forvalting .Har tidligere jobbet med fagfelt: personal, 
lønn, beredskap og IKT. Bachelorutdanning innen administrasjon 
og ledelse. Ansvar for anskaffelser i Gjesdal kommune siden 
2008 og har erfaring fra de fleste typer anskaffelser. Aktivt 
samarbeid med nabokommuner innen anskaffelser. Ansvar for 
e-handel siden 2008 og KGV fra 2017. 
Medlem KSI styret siden 2014.
Varamedlem fra 2019. 

Foto: Hagen, Ålesund

KSI varamedlem tom årsmøte 2020.



Øyvind Takle 
Grimstad kommune

Innkjøpsansvarlig i Grimstad kommune. Arbeidet med 
anskaffelsesregelverket i Grimstad kommune siden 2001. 

Har i 8 år vært styremedlem i innkjøpssamarbeidet «Offentlig 
fellesinnkjøp på Agder (OFA). 

KSI varamedlem tom årsmøte 2020.

Foto: Egen mobil


