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Tilknyttet:

Nytt styre i NFP
Vi har opplevd et aktivt år i foreningen i 2014, og ser fram til enda større aktivitet i 2015!
Du vil få vite mye mer om dette i neste nummer av magasinet Prosjektledelse.
Send oss gjerne dine synspunkter/temaønsker på post@prosjektledelse.org

Alf Hestenes
Styreleder

Knut M. Heier

Alf er utdannet cand. real/ MSc.
Han har solid erfaring som prosjektleder for prosjekter innen, IT, bank,
energi, bygg og anlegg, produksjonsstyring, transportsektoren og
kommunikasjon. Han har også erfaring
som byggherre.
Alf har videre erfaring fra ledelse av en
konsulentvirksomhet, hvor han også
var styreleder.
Alf har forelest for BI i Prosjektledelse i
mer enn 20 år, både innenlands og i
utlandet

Knut var initiativtaker til etablering av
foreningen, og er i dag foreningens
generalsekretær. Han fikk Teknas
ærespris i 2013 for sin innsats.
Han har bygget opp IPMAs sertifiseringstilbud i Norge, og leder Certification Body
Norway (CBN). Han leder også et
konsulentselskap som bl.a jobber innen
prosjektledelse.

Timm Sanders
Styremedlem

Thomas Norland

Timm er Director Consulting i CGI
Norge AS.
Timm har ansvar for program- og
prosjektledelse, så vel som markedsog salgsledelse. Han har fokus på
resultat-oppnåelse, teamarbeid og
prestasjons-utvikling.
Han har tidligere hatt lederstillinger
innen en rekke konsulentselskaper.

Generalsekretær

Styremedlem

Thomas er avdelingsleder for
kompetanseavdelingen i EBA
(Entreprenørforeningen – Bygg og
Anlegg).
Han arbeider med kompetansepolitikk,
og har god kunnskap om det norske
utdanningssystemet.
Thomas har også lang erfaring som
styremedlem i ulike styrer.

Jens Nørve
Styremedlem

Geir Graff

Jens er avd.dir i Difi. Han jobber med
IKT-styring og samordning, og er
prosjektleder for utvikling/innføring av
Prosjektveiviseren i offentlig sektor.
Før dette jobbet han i Telenor med
ansvar for IKT-strategiurvikling for
konsernet, og i Software Innovation
med strategi og forretningsutvikling.

Geir er porteføljeleder for strategiske
prosjekt og innføring av innovasjonsstrategi i Asker kommune. Geir har vært
sentral i fbm utarbeidelse av
Prosjektveiviseren for offentlig sektor.
Han har også innarbeidet løsningen i
Asker kommune, og er PRINCE2 og
MSP-sertifisert.

Styremedlem

