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2.november 1962
Gift med Ping Ouyang
Avtjent førstegangstjeneste.
Klasse B
Orientering, mosjon

Utdannelse:
Tittel
Avdeling
Eksamensår
Hovedoppgave

Sivilingeniør
Maskinavdelingen
1986
”Prosjektplanlegging i forbindelse med anskaffelse av utstyr til
prosessanlegg.”

Praksis:
1987

1987 - 1996

Arbeidsdirektoratet
Engasjert i 3 mnd. som konsulent ved EDB-kontoret.
Bærum kommune
1987 - 1989 Avdelingsingeniør ved driftsavdelingen i vann- og kloakkvesenet.
• Drift avløpsstasjoner.
• Saksbehandling driftsavdelingen.
1989 - 1991 Overingeniør ved driftsavdelingen i vann- og kloakkvesenet.
• Fellesetatlige oppgaver innen nøkkeltall, handlingsprogram,
økonomirapporter, resultatvurdering mv.
1991 – 1994, 1995 Seksjonsleder1 for ledningsnettseksjonen i VAR2-etaten. Seksjonen
hadde 30 medarbeidere med ansvar for drift- og vedlikehold av vannog avløpsledninger.

1

Fra 1.mai 1995 – 1.desember 1995 var jeg både seksjonsleder for ledningsnettseksjonen og avdelingssjef i VAR-etaten. Dette
skyldtes omstilling i etaten og at en valgte å avvente ansettelser.
2
VAR = Vann, Avløp, Renovasjon

1994 - 1995 7 måneders engasjement som økonomikonsulent i stab for
Kommunalavdelingen for Tekniske Tjenester.
1995 Avdelingssjef i VAR-etaten med ansvar for økonomioppfølging i
etaten. 10 medarbeidere.
1995 - 1996 Avdelingsleder for driftsoppfølging av vann og avløp (Asker og
Bærum Vannverk, Bærum Vann A/S, VEAS, drift av vann- og
avløpsledninger).
1996 Prosjektleder for etablering av Interne Bedrifter. Dette var en del av
prosjektet Bærum ’96.
1996 - 2000

Lier kommune
1996 - 1999 Teknisk sjef. Ansvarsområder: vei, vann, kloakk, renovasjon,
landbruk, kommunale bygg, plansaker, oppmåling, byggesaker.
Oppfølging av Drammen og Lier brann- og feiervesen samt leder for
interkommunalt renovasjonssamarbeid i Drammensregionen.
1999 - 2000 Sektorleder / kommunalsjef i rådmannsteamet. Utvikling og
veiledning av virksomhetsledere på vegne av rådmannen slik at disse
håndterer rådmannens fullmakter. Møtt som rådmann i politiske
utvalg.

2000 - 2002

Sentraldistribusjon ANS (Oslo)
2000 - 2002 Leder bokklubbdistribusjon. Ansvarsområder: distribusjon av
Cappelens bokklubber og Bokkilden. Fra høsten 2001 også driftssjef
for forlagsdistribusjon (i underkant av 50% av det norske markedet).

2002 - 2006

Kommuneforlaget AS
2002-2004 Utvikling av forretningsområder og løsninger som kan effektivisere
og kvalitetssikre dialogen mellom kommunen som tjenesteyter og
kommunens innbyggere og næringsliv (eksempel internettjenesten
nasjonal tjenestekatalog).
2005 - 2006 Markeds- og utviklingssjef. Leder for utviklingsavdelingen
(videreutvikling av eksisterende og utvikling av nye produkter) og
markedsavdelingen (kundesenter og salgsapparat).

2006 - 2009

Bærum kommune
2006 – 2009 Prosjektleder for Bærum kommunes satsning på ekommune
(internett- og intranettportal, elektroniske skjema, veiledningstorg,
(3-års engasjement) fremmedspråklige mv). 50% fra 1.mars 2007, 80% fra vinteren 2008
og 100% fra høsten 2008. Resultater: bidratt til at Bærum vant prisen
ekommune 2008 og 2009, internettportal fikk 6 av 6 stjerner i
Norge.no’s kvalitetskåring 2008.
2008 – 2009 Salg av konsulenttjenester overfor Rælingen kommune. Temaplan
og virksomhetsplan eiendom, arbeidstidsstyring pleie og omsorg,
systemeier IKT, kjøkkendrift osv.
2009 Generell rådgiver / prosjektleder. Prosjektleder for etablering av
sentrale utrednings- og utviklingsmiljøer.

2007 – 2008

Rælingen kommune
2007 Eiendomssjef (50%) med ansvar for utbygging, drift og vedlikehold
av kommunens bygningsmasse.
2008 Enhetsleder kommunale byggeprosjekter (20%). Prosjektansvar for
kommunens byggeprosjekter og veileder for ny eiendomssjef.

2010 – 2014

Ringerike kommune

 – 2014 Kommunalsjef, rådmannens ledergruppe. Ansvar for oppfølging av
teknisk drift (vei, vann, avløp, park- og idrettsanlegg),
eiendomsforvaltningen, brann- og redningstjenesten, miljø- og
arealforvaltningen (plan, byggesak, oppmåling, landbruk) og IT.
Fra 1.mars 2013 også fast stedfortreder for rådmannen. Fungert som
rådmann 2.-19.april 2013 og 1.-31.august 2013.
2013

2015 –
2015 –

Konstituert rådmann 1.september – 31.desember 2013.

Lørenskog kommune
Kommunaldirektør teknisk. Ansvar for oppfølging av
eiendomsforvaltning, kommunalteknikk (vei, vann, avløp), regulering,
byggesak, geodata, prosjekt (utbygging), strategi, plan og miljø. Fra
august 2017, er strategi, plan og miljø skilt ut fra teknisk som egen
avdeling (strategi- og samfunnsutvikling) med egen direktør.
Inkludert også tjenester som er organisert i samarbeid med andre
kommuner (brann og redning, landbruk mv).

2000 –

Diverse forhold
2000 - Startet eget enkeltmannsforetak innen organisasjon og ledelse. Se
http://www.helland.cc. Ikke solgt tjenester siden 2005 / 2006.
2003 - 2006 Sekretariat for FOSK – Forum for Offentlige ServiceKontor. Se
http://www.offentligservice.no. Sekretariat for prisen Årets
Servicekommune (første gang utdelt 2003).
2007 – 2012 Leder Akershus og Oslo Orienteringskrets.
http://orientering.forbundetonline.no/krets/AOOK/Sider/default.aspx
2011 – 2014 Leder Buskerud Orienteringskrets.
http://orientering.forbundetonline.no/krets/buskerud/Sider/default.aspx
2010 - 2017 Styremedlem (vara) i Friprogforeningen. Organisasjonen har som
formål å utvikle, forvalte og videreutvikle friprogramvare til bruk i
offentlig forvaltning samt i private organisasjoner eller bedrifter som
ønsker å bruke samme programvare. http://friprogforeningen.org
2012 - Styremedlem (vara 2012-2013) Sameiet Hønefoss Bru 1C.

Diverse prosjektarbeid:
1994 - 1995 Prosjektleder for kartlegging, evaluering og utarbeide forslag til tiltak
som sikrer god økonomisk intern kontroll innenfor risikoområdet
innkjøp og kontrahering i Bærum kommune.

1996 - 1999 Vurdering av alternative driftsformer for en rekke tjenester i Lier
kommune samt gjennomføring av kommunestyrets vedtak (bl.a.
etablering av Lier drift).
1997 - 1998 Prosjektleder for KOMTEK-rapport om innføring og etablering av
leveringsavtaler (serviceerklæringer) i norske kommuner.
2002 Utgitt bok på Kommuneforlaget om bruk av resultatenhetsmodellen
i norske kommuner. Boken drøfter hvordan en skal få
resultatenhetsmodellen til å fungere i praksis. Utvikling av ”flat
struktur” er basert på ønsket arbeidsgiverpolitikk og intern prosess.
2008 Vurdering av Bærum kommunes egenutviklede IKT-løsninger innen
lønn, økonomi og personal kan frigjøres som fri programvare
(åpen kildekode).
2008 - 2009 Kvalitetssikring av prosjekt knyttet til anskaffelse av nye lønn-,
økonomi- og personalsystemer.
2009 Sammenstille metode for å utvikle arbeidsformer ved innføring av ny
teknologi (prosesskartlegging, gevinstrealisering mv).
2014 Ringerike 2020. Initiativtaker (gjennom budsjett 2014) og
prosjektleder for et utviklingsprosjekt som skal legge grunnlag for at
Ringerike kommune skal redusere årlige brutto kostnader med 1015%. Starter med politiske prosesser om lokalsamfunnsutvikling.

Kurs / etterutdannelse:
27.-28. januar og 6.-7.april 1992

Internkontroll. Teknologisk institutt.

11.-15. oktober og 1.-4.november
1993

Total kvalitetsledelse, eksamensrettet etterutdanningskurs.
Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Høgskole.

2. – 6.desember 1996

SESAMPER. Seminar i Samarbeid og Personlig Ressursutvikling.
Bedre Ledelse.

22.-23.mars og 13.-14. april 2000

Veiledningsmetode. En kompetanse for å etablere læreprosesser i
organisasjoner. Senter for personal- og organisasjonsutvikling (SPO).

Referanser:
Referanser oppgis på forespørsel.

