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Yrkeserfaring
2000-dd	 Mimir	AS 
 •  Partner og rådgiver.

1991-2000	 Statens	Nærings-	og	Distriktsutviklingsfond 
 •  Soussjef og kontorsjef, siste året også teamleder for reiselivsgruppen 
 • Utvikling og tilpasning av programsatsinger som reisemålsprosess, 
  FRAM for reiselivet ol 

1987-1991	 Oslo	Promotion	AS 
 • Markedskonsulent, ferie og fritid 
 • Salg og markedsføring mot internasjonale markeder

1984-1987	 Skiforeningen 
 • Markeds- og informasjonssekretær

1984	 Reisetrafikkforeningen	for	Oslo	og	Omegn 
 • Arbeidet i turistinformasjonen og med trykksaken ”Oslo this Week”

1982	 Kringsjå	studentby	og	Panorama	Sommerhotell 
 • Husøkonomassistent

Utdanning & kompetanse
• Godkjent prosessveileder for  Innovasjon Norges merke for bærekraftige reisemål

• Godkjent prosjektleder etter Innovasjon Norges veileder for reisemålsutvikling 

• Sertifisert spesialist i opplevelsesdesign fra Lapland Centre of Expertise (LEO)

• Eksamen ”Sustainable Tourism fra Global Sustainable Tourism Council” (GSTC)

2017	 Nord	Universitet 
 • Samlingsbasert kurs ”Opplevelsesbasert innovasjon og verdiskaping”  
  på Masternivå 

2013	 Høyskolen	på	Lillehammer 
 • Samlingsbasert halvårskurs innenfor masterprogrammet 
  Innovasjon i tjenestenæringer



2008-2010	 Innovasjon	Norge	og	AFF 
 • Ledermentor Reiseliv

2008-2009	 LEO	Finland 
 • Ekspertkurs i utviklingen av meningsfulle opplevelser

2004	 BI	Nettstudier 
 • Innovasjonsledelse – fra ide til marked (6 studiepoeng) 
 • Introduksjonskurs Coaching (6 studiepoeng)

1992-1993	 Norges	Eksportskole 
 • Eksportkandidatprogrammet for reiselivsnæringen. 
  Deltid. Gjennomført samtidig med arbeidet i SND.

1986-1988	 Norges	Markedshøyskole 
 • Diplommarkedsøkonom-studie, deltid. 

1982-1984	 Oppland	Distriktshøyskole 
 • 2-årig studium i reiseliv med hovedvekt på økonomi, 
  administrasjon og planlegging.

Utvalgte prosjekter
• Nasjonal Reiselivsstrategi 2021: Del av Mimirs prosjektteam som bisto Innovasjon Norge 
 i utvikling av ny nasjonal reiselivsstrategi for Nærings- og fiskeridepartementet. Sentral  
 rolle i innsiktsinnhenting, analyse og strategi. 

• Markedsvurderinger, nærings-, potensial, - og konsekvensanalyser for en rekke aktører 
 og reisemål. Kommersiell konseptutvikling, produkt- og opplevelsesutvikling gjennom  
 verktøy som historiefortelling, design og innovasjon for en rekke oppdragsgivere og 
 reisemål.  Kursholder, administrator og ansvarlig for utvikling av Innovasjon Norges  
 lunsj-lunsjkurs i opplevelsesdesign i de siste 8 årene. 

• Ledet reisemålsprosesser for Senja, Norefjell, Svartisen, Hamsuns Rike og Bodø, samt 
 bidragsyter og prosjekt medarbeider i masterplanprosesser på Golsfjellet, Geilo, Narvik 
 og Lofoten. Prosjektleder for Tinn kommunes treårige prosjekt  Reiseliv i industriens 
 vugge.

• Opplevelsesutvikling og ledelse av innovasjonsprosessering for en rekke aktører og 
 reisemål i Norge, herunder Oppland fylkeskommunes treårige prosjekt  ”Verdens beste 
 langrennsopplevelser” som også er rettet mot internasjonale markeder. 

• Prosjektledelse for store prosesser som Innovasjon Norges pilotprosjekter i frivillig 
 fellesgodefinansiering, Innovasjon Norges pilotprosjekt for bærekraftige destinasjoner  
 (som ledet frem til merkeordningen Bærekraftig reisemål), næringsstrategi for Valdres,  
 Norges første regionale delplan for reiselivet (for Buskerud fylkeskommune).

• Prosjekter knyttet til temaet besøksforvaltning, verneområder, villrein og reiseliv: 
 Prosjektleder for konsekvensutredning ”Vern av Hjerkinn skytefelt, konsekvenser for  
 reiseliv” (oppdragsgiver Fylkesmannen i Oppland),  prosjektmedarbeider ”Nordfjella 
 villreinområde. Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv” (prosjekt- 
 ledelse NINA, oppdragsgiver Buskerud fylkeskommune ifbm regional plan), prosjektleder  
 Masterplan for Norefjell (oppdragsgiver Sigdal og Krødsherad kommuner), prosjektleder  
 to ulike utredninger knyttet til villrein og reiselivsutvikling (oppdragsgiver Buskerud 



Styreverv, råd & utvalg
• Styremedlem i Nasjonalt villakssenter (fra etablering i 2019)
• Styremedlem i Norsk Villreinsenter (oppnevnt desember 2015)
• Medlem av Klima- og Miljødepartementets utvalg som la frem rapporten 
 ”Europeiske villreinregioner – en strategisk satsning på villreinfjellet som  
 ressurs for reiselivet”, (2015)
• Medlem av Norges forskningsråd ekspertpanel for reiselivssaker
• Styreleder i Mimir AS (2007 -2011)
• Styreleder i Svartisen AS (2005-2007)
• Styremedlem i Norske Vandrerhjem (2000-2005)
• Medlem i Norges Forskningsråds programstyre for reiselivsforskning (1998-2000)
• Styremedlem i Stiftelsen Sykkelturisme i Norge (1998-2000)
• Varamedlem i Nortras Markedsråd (nå Innovasjon Norge)

 fylkeskommune i forbindelse med regionale planer for villreinområder), prosjektleder  
 mulighetsstudie for flytting av parkeringsplassen ved Spranget i Rondane (for Sel 
 kommune), prosjektmedarbeider i Norconsults arbeid med besøksstrategi for Trolltunga,  
 prosjektleder for mulighetsstudie reiselivsutvikling i Gruveåsen  i Kongsberg  for 
 Kongsberg kommune (vernet etter kulturminneloven). Pt prosjektleder for ”Mennesket 
 og reinen” ett treårig prosjekt innenfor Miljødirektoratets verdiskapingsprogram Villreinen  
 som verdiskaper 

Se forøvrig også ”Styreverv, råd og utvalg”


