
Prosessveiledere i KS Østfold/Akershus 2015-2019 

 Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv  

 

Inger-Lise Skartlien (f.67) 
Bosted: 1529 Moss 
Telefon: 911 99 531 
E-post: 
inger.skartlien@rygge.kommune.no 
 
 

Videregående skole,  
naturfaglinja 
Topplederkurs i Ap 

Ordfører i Rygge 
kommune fra 2007 
 
Posten Norge AS fra 
1987 til 2007 som 
postkasserer, 
teamleder og 
kundekonsulent i 
Posten kundeservice 

 

Fra 2007 ordfører i Rygge kommune, mange 
verv i kraft av å være ordfører 
 
4 år nestleder i KS Østfold, leder KS 
ordførerforum i Østfold 
 
2 år leder av regionrådet for Mosseregionen 
Styremedlem i Østfold AP 
Leder og sekretær i Rygge AP. 
3 år i bystyret i Moss, formannskapet og 
administrasjonsutvalget. 
8 år i Østfold fylkesting, fylkesutvalget, 
fylkesskolestyret, inntaksnemnda 
 
Framfylkingen. Moss AUF, diverse verv 
herunder leder, nestleder i AUF i Østfold 
 
 
 

mailto:inger.skartlien@rygge.kommune.no


 

Øivind Sand (f.1953) 
Rælingen kommune 
Bosted: Fjerdingby 
Telefon: 908 52 107 
E-post: 
oivind.sand@ralingen.kommune.no 
 
oisa@getmail.com 

 

Pedagogikk, 
spesialpedagogikk og 
matematikk 

  

 

Ordfører i Rælingen 
fra 2007. 
2 år avdelingssjef 
Skedsmo kommune, 
PPT, skoleutvikling. 
2 år rektor Blystadlia 
skole. 
8 år avdelingssjef 
skole Rælingen 
kommune. 
1 år rektor 
Sandbekken u-skole, 
prosjekt skoleutvikling 
2 år rektor Rud skole. 
2 år konsulent 
Rælingen kommune, 
organisasjonsutvikling 
og skoleutvikling. 
4 år leder for 
veiledningstjenesten 
6 år lærer. 
 

Fra 2007 ordfører i Rælingen kommune, 
mange verv i kraft av å være ordfører. 
 
Fra 2003: Rælingen kommunestyre, 
formannskap og komite for skole 

  

 

mailto:oivind.sand@ralingen.kommune.no


 

Fredrik Rivenes. (f.49) 

Bosted: 1440 Drøbak                                           

Telefon: 944 00 910 

e-post: frivenes@live.no 

 

Økonomisk gymnas 
Siviløkonom 
Kommunal- og 
sosialhøyskolen, 
sosiallinje  

14 år seniorrådgiver 
Kommunal- og 
moderniseringsdep, 
kommunalavdelingen 

4 år rådmann Frogn   

2 år ass. Rådmann i 
Moss                      

5 år Spesialkonsulent 
KS        
Prosjektkoordinator for  
«Alternative 
organisasjonsmodeller 
i kommunene»         

Helse-og sosialsjef i 
Ås 

Prosjektleder for 
fylkesmannen i 
Akershus om --
barnevernssamarbeid                  

Sosialkurator                        

Tillitsvalgt i Ås kommune 

Div. verv i lokale lag og foreninger 

mailto:frivenes@live.no


 

Aina Simonsen (f.44) 

Bosted 0287 Oslo   

Telefon: 902 07 224 

e-post: aina.simonsen@hotmail.no 

 

Cand.mag.med 
fagkrets innen 
statsvitenskap, 
offentlig rett og 
massekommunikasjon. 

20 år i KS som 
prosjektleder for 
folkevalgtopplæringen, 
direktør for KS Europa 
og internasjonale 
prosjekter og fagsjef 
med ansvar for 
hovedstyrets 
europapolitiske og 
internasjonale arbeid.  

7 år gruppe-
sekretariatsleder for 
Høyre i Oslo bystyre. 

Representant, gruppesekretær, 
byrådssekretær (for samferdsel) i Oslo 
kommune. 

Leder av flere internasjonale 
samarbeidsprosjekter for 
folkevalgtopplæring, opplæring av 
administrativ ledelse og utvikling av 
søsterorganisasjoner.  

 

Morten Strand (f.47) 

Bosted  

Telefon  

e-post: mortst2@online.no 

 

Handelsgym 

Div. lederkurs 

5 år spesialrådgiver i 
KS i avd. 
Lokaldemokrati og 
Styring 

Ansvarlig for KS 
folkevalgtprogram 
2011-2015 

 

12 år som ordfører 
med tilhørende verv. 

11 år som adm. dir. i 
Basberg Papir AS 

 

 

24 år i Asker kommunestyre/formannskap. 

8 år som leder av KS Akershus 

4 år i KS Hovedstyre 

Styreverv i privat og offentlig sektor 

2 perioder som prosessveileder for KS 

 

mailto:aina.simonsen@hotmail.no
mailto:mortst2@online.no


 

 

 

 

 

 

 

Arnhild Knutsen (f.52) 

Bosted 1807 Askim 

Telefon: 915 46 495 

e-post: arnhild.knutsen@ks.no 

 

Faglærer 

Sertifisert coach 

Ledelse ved BI 

 

KS:                              
5 år områdedirektør 
med ansvar for HR/IKT 

7 år organisasjons-
direktør  

2 år direktør for 
Kompetanse-og 
utviklingsavdelingen  

3 år seksjonssjef for 
KS i fylkene 

3 år sekretariatsleder 
KS Østfold 

7 år 
barnehagekonsulent i 
Askim kommune 

12 år faglærer i 
videregående skole 

10 år i Askim kommunestyre, 4 år som 
gruppeleder 

Leder og medlem av div. utvalg innen 
barnehage og helse- og sosial, 
administrasjonsutvalg 

4 år leder Forbrukerutvalget i Østfold 

6 år styremedlem i KS Østfold 

Lokallagsleder og fylkesleder for politisk parti. 

 
 

mailto:arnhild.knutsen@ks.no

