CURRICULUM VITAE
Navn:
Kjell Rune Nakkestad
Adresse:
Kvasleveien 6
Postnr./Sted:
4634 Kristiansand
Direkte telefon:
38093005
Mobil telefon:
90096609
Faks :
38093004
Faks privat:
38015826
Privat telefon:
38198382
Mail: KRN@KRNCoaching.no
Web: www.KRNCoaching.no
Kvalifikasjoner
Jeg har utviklet et omfattende nettverk innenfor nett, petroleumsmarkedet, offentlig
marked, opplevelsesindustri, multimedia, vindkraft og innenfor IKT-og
Konsulentbransjen, både på kundesiden, konkurrent og partner siden, samt med den
omverden av interesse organisasjoner som er naturlige for bransjene. Vindkraft og
digitale kulturnæringer er bransjer jeg har vært aktiv i de senere år.
Jeg mener å ha opparbeidet meg solid kunnskap innen prosjektledelse, styrearbeid,
strategi og operativ ledelse herunder; prosjektledelse, ledelse, organisasjons
utvikling/personal ledelse, salg/markedsføring og styring av endringsprosesser. Jeg har
utdannet meg innen Coaching for å kunne benytte denne ledelsesformen innenfor
mentor- og ledelsesarbeid og endringsledelse.
Jeg er kjent for å være aktiv, utadvendt og energirik. Tåler mye stress og hardt arbeid.
Liker utfordringer både av strategisk og operativ art.
Erfaring:

Nå, fra 2002 KRNCoaching as, daglig leder www.KRNCoaching.no
KRNCoaching er et konsulent og rådgivningsselskap innen IKT og Ledelse.
Fokuset for virksomheten er; Coaching (Styrearbeid, Strategi, Ledelse og
Coaching av Toppledelse), Ideelle organisasjoner, Offentlig virksomhet,
Petroleums markedet, Vindkraft, Opplevelses industri, Kulturbasert næring
og nyskapning på Sørlandet.
Nå, fra 1999 Sørlandske Sommernetter www.SorlandskeSommernetter.no
Innleid som daglig leder frå KRNCoaching as. Sørlandske Sommernetter ble
etablert under navnet Nordiske Sommernetter i 1999. Sørlandske
Sommernetter består av en forening som laugsvirksomhetene er
medlemmer i. Foreningen ledes av et styre og daglig leder. Foreningen
Sørlandske Sommernetter eier Sørlandske Sommernetter as, som ledes av
et styre og daglig leder.
Visjonen til Sørlandske Sommernetter, både forningen og as-et, er å skape
arrangementer som gir gode opplevelser i livet for medlemmene og
publikum basert på Kultur i Næring.
2008 - 2011 Scopos as www.Scopos.no innleid som daglig leder fra KRNCoaching as.
Scopos gjennomførte et IFU utviklingsprosjekt med benyttelse av 360
gradrers digital/mulitmediell HDfilming/visning for digitale målinger. Med
markedsfokus på petroliumsmarkedet, vindkraft og energimarkedet.
2003 - 2008 IKON Forum i Sydspissen
Leder
IKON står for InnKjøp-Offentlig-Næringsliv. IKONs hovedmål er å bidra til
at sørlandske bedrifter vinner flere offentlige kontrakter.
Fra 1.1.2006 er IKON organisert som et forum og intergreres som et
”lokomotivprosjekt” i Sydspissen sammen med Kompetanseringen Sør.

Kjell Rune Nakkestad

CV

Side:1

IKON ble startet sensommeren 2002 hvor jeg ble engasjert som
prosjektleder. Fra juni 2003 (etter en utlysning med 16 søkere) ble jeg
ansatt som prosjektleder for IKON i prosjektet. IKON som prosjekt ble
finansieret av Innovasjon Norge og Vest- og Aust Agder fylkeskommuner
IKON Forum ble i desember overført til Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen.
2003

Bark Media as
Daglig leder – med eier (utført på oppdrag fra KRNCoaching)
Bark Media ble etablert for å produsere barne- og ungdomsprogrammer
(opptil 16 år) for Kanal 24 og bistå Strømmestiftelsen med
informasjonsarbeid for barn og unge i Norge. Bark Media produserete
Dyreparkradioen for Kristiansand Dyrepark og har produsent for TV2
interaktiv på webtv/webben Bark2.no. Bark Media hadde 12 ansatte Bark
Media ble måtte begjære oppbud i januar 2008 p.g.a. vesentlig mangel på
betaling fra hovedkunden og sviktende inntekter på radio og nett.

2002

CultureCom Daglig leder (utført som oppdrag fra KRNCoaching)
CultureCom har som mål å utvikle et integrert opplevelse av kunst. Dette
gjøres ved at kunst, musikk og internett settes sammen til et spennende
multimediaprodukt med 3d opplevelse. Selskapet ble etablert våren 2002.
KRNCoaching solgte seg ut av CultureCom våren 2007, og avsluttet
oppdraget: daglig leder.

2001

Axon as Markedsdirektør/Viseadministrerende
Axon as var et selskap som bistod med forretningsrådgivning,
markedskommunikasjon, systemintegrasjon og forretningssystemer (SAP,
Visma og IFS). Mine hovedoppgaver var ledelse av Axon (møtte i styret)
med spesielt fokus på markedsutvikling og forretningsutvikling.
Hadde i tillegg ansvar for salgsteamet.
Jeg sa opp min stilling i Axon våren 2002 for å starte KRNCoaching as.

1997

ErgoEphorma as Administrerende direktør
Ephorma har ca 270 ansatte og hadde i 2000 en omsetning på ca. 280 mill.
Kommuner, fylkeskommuner og stat var Ephormas hoved marked og over
95% av kundene og omsetningen kom fra dette markedet.
Ephorma var et resultat av en målbevist satsing på å etablere et selskap
med fokus mot hele det offentlige marked innenfor utvalgte fagområder.
Når jeg startet i TnA som adm. Dir i 1997 var vi i underkant av 90 ansatte
og 90 mill i omsetning. Ephorma er i dag fusjonert inn i Ergo og klart den
største aktøren i markedet innen sitt felt.
Oslo kommune valgte i romjulen 2000 Ephorma som sin samarbeidspartner
for etablering av et nytt økonomistyringssystem. (Denne kontrakten er den
største som ble inngått i denne delen av bransjen i 2000).
Jeg sa opp min stilling i Ephorma i samråd med styrets leder og eiere.
Min vurdering var at Ephorma i fortsettelsen var bedre tjent med en annen
leder da Ephorma gikk inn i en ny utviklingsfase.
Jeg hadde satt meg klare mål i form av milepeler for Ephorma. En av disse
var kontrakten med Oslo kommune.
Når den var nådd og planen for Ephormas nye fase var lagt, fant jeg det
riktig og sunt å gi roret til andre.

1997

Data Consult as Administrerende direktør
Telenor kjøpte DataConsult i 1997 med den hensikt å utvikle sitt
engasjement i det offentlige ved å fusjonere DataConsult med Telenor
Allianse. Dataconsult var et selskap på 35 ansatte og 37 mill i omsetning
med hovedkontor i Tromsø. Vi fusjonerte Data Consult 1.1.98 med Telenor
Allianse.
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1996

Telenor Allianse as Salgsdirektør
Startet i mai 1996. Telenor var da i sluttgjennomføringen av kjøpet av den
offentlige virksomheten i Allianse Informasjonssystemer.
Jeg ble bedt om å ta ansvar for å bygge en salgsenhet som skulle
markedsføre og selge Telenor Allianse over hele Norge. Hovedmarkedet var
kommuner og fylkeskommuner.
Som salgsdirektør rapporterte jeg til Adm.dir
Etablerte i denne perioden en helt ny salgsdivisjon med gode resultater.

1995

MariNor AS Salgsdirektør
Total ansvar for alt salg world wide i MariNor. MN hadde hovedkontor i
Kr.sand med avdelinger i Oslo, Trondheim, Singapore og Dubai. Agenter i
mer enn 10 land. Over 50 ansatte. Omsetning i 95 ca.45 millioner. 11
selgere i Norge. Tilknyttet sentral ledelse.

1995

MariSoft A.S Salgsdirektør
Total ansvar for alt salg world wide i MS-gruppen. MS har hovedkontor i
Kr.sand med avdelinger i Oslo, Singapore og Dubai. over 30 ansatte.
Omsetning ca. 25 millioner. 6 selgere i Norge med agenter og partnere
world wide. Tilknyttet sentral ledelse og en av 4 i MS-direksjonen.

1994

Scanvest Olivetti a.s Direktør Distribuated accounts
Totalt salgs ansvar for Named Accounts (NA), Local Public (LA), Retail (RT)
i Norge med direkte ansvar for 6 selgere fordelt på 3 team (NA,LA,RT).

1994

Scanvest Olivetti a.s Direktør Lokalt Næringsliv
Totalt salgs ansvar for privat næringsliv (CI), kommuner (LA) og SWpartnere (VAR)i Norge med direkte ansvar for 8 selgere fordelt på 3 team
(CI,LA,VAR).

1993

Scanvest Olivetti a.s Direktør Region Sør
Totalt forretnings ansvarlig for regionen med direkte ansvar for direkte
salg.Fra 1.1.93 til 30.04.94 ansvar for 50 ansatte. "Stedfortreder" for
Adm.dir i de situasjoner der det var nødvendig. Hadde i denne stilling i
tillegg prosjektleder ansvaret for utarbeidelse av Region/avdeling i ny
struktur.

1990-1993 Scanvest Olivetti a.s Regionsleder sør
Totalt forretnings ansvarlig for Oliservice i region sør
Fra 1.11.90 til 31.12.92. Deltok i utarbeidelsen av Strategisk plan for
Oliservice i Norge sett i et lys av en 3-års periode.
1988-1990 Scanvest Olivetti a.s Avdelingsleder i Kr.sand
Total ansvarlig for all forretningsvirksomhet i avdelingen
1986-1987 Scanvest Ring data a.s Support sjef for region SØRVEST
Total ansvarlig for all Service og konsulenttjenester i regionen
(KK-er, SS-er og Teknikker-tjenester). Fikk som spesiell oppgave
Formannsvervet i KK-rådet; Vi laget og startet implementeringen
av "Mer enn Hjerne" som er Prosjektstyring i praksis, kvalitetssikring,
rådgivningssalg og gjennomføring etc.
1983-1985 Scanvest Ring data a.s Kundekonsulent avd. Kristiansand
Ansvarsområde: Økonomi og organisasjonssystemer samt rådgivning rundt
disse felt. Leder ansvar for utvikling av innsamling og FundRaising
Systemer. Startet 1.september 1983.
1980-1983 Det Norske Misjonsselskap Avdelingsleder for EDB-seksjonen
Ansvar for systemering og design av alle system områder.
Fra 1.9.80 til 31.08.83. Ledet en utvikling fra ingen edb-rutiner til
total økonomistyring ved hjelp av edb. Avdelingen var på 5 årsverk.
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1979-1980 Se under utdannelse
1978-1978 Egil Mjølhus, Registrert revisor
Revisorassistent 1.8.78 til 31.12.78
Styreverv:
2007 - nå
2005 - nå
2007 - nå
2008 - nå
2008 - nå
2002 - nå
2007 - 2010
2005 - 2008
2006 - 2008
2003 - 2007
2002 - 2007
2005 - 2007
2000 - 2007
2000 - mai 2006
2002 - 31.12.05
2003 - 31.12.03
2002 - 18.12.03
2001 - mai 2002
2000 - Februar 01
2000 - Mai 01
1997 - Februar 01
1999 - Januar 01
1996 - 1999
Utdannelse
2001-2002
1979-1980
1979
1978
1977-1978

1977
1976-1977
1975-1976

1972-1975

Styreleder Evjemoen Næringspark
Styreleder Evje Utvikling
Styreleder Evjemoen Næringspark Holding as
Styreleder Evje Fengsel Eiendom as
Styreleder Evjeklinikken Eieendom as
Styreleder KRNCoaching as
Styremedlem Leverandør Nett Olje og Gass/Navitas Network
Styringsgruppemedlem i Farsundsbassenget
Representantskapsmedlem Leverandør Nett Olje og Gas
Styremedlem Bark Media as
Styremedlem CultureCom as
Styremedlem Kompetansebygging Farsundsbassenget
Leder i rådet til Høyskolen i Agder for Økonomi og Samfunn.
Styremedlem Kristiansand Kunnskapspark
Rådsmedlem, Oddernes Menighetsråd
Styremedlem AllOnNett
Styremedlem og i Strømmestiftelsen
Styreforman Axon Innovasjon as (100% datter av Axon as)
Styreformann Gecko informasjonssystemer as
Styremedlem Via Dial
Styremedlem Kommundata
Styreformann Datconsult as
Styremedlem Telenor Forum

Gaia endringskompetanse (Coaching)
Kristendom og misjon, Misjonshøgskolen i Stavanger
Kystskipperseksamen, Trøndelag sjøforsvarsdistrikt
ADH revisjon
Den videregående skolen, Videregåendekurs 2
Linje for Data og informasjonsbehandling for handel og kontorfag
Kristiansand Handelsskole.
Økonomisk gymnas Privatist (deleksamen, alle økonomiske- og handelsfag
utenom matematikk) Farsund Gymnas.
Den videregående skolen, Videre gående kurs 1.Linje Økonomi,
studieretning for Handel og Kontorfag Farsund Handelsskole
Grunnleggende yrkesskole
Linje Handel og Kontorfag
Drottningborg Handelsskole i Grimstad.
3.årig Realskole
Farsund Realskole.

Andre opplysninger:
Bodd i Kristiansand siden sommeren 1983. Født i Stavanger i 12.07.58. Oppvokst i
Farsund. Gift med Anita (17.11.60) og har 3 barn født h.h.v 1983, 1986, 1988
Min helse er meget god.
Hobby
Elsker alt rundt, på og under sjøen; Båt, dykking, seiling, hytte etc.
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