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Personalia Dag Erlend Lohne Mohn 
Født 1973 

Profil Dag startet som rådgiver hos insam i mars 2013. Her jobber han med prosjektledelse for 
ulike byutviklingsprosjekter. Dag har kompetanse innen prosjekt- og prosessledelse, 
prosjektuvikling og gjennomføring. Han har solid erfaring med prosjektledelse og 
forretningsutvikling både fra offentlig og privat sektor. 

Han har mange års erfaring fra både offentlig og privat sektor. Hans yrkeserfaring har dreid 
seg om innovasjon, kommersialisering og digitalisering av tradisjonelle virksomheter. Han 
har arbeidet i skjæringspunktet mellom det offentlige og det private, og mellom det 
kommersielle og ideelle. Prosjekt- og prosessledelse har vært den mest sentrale 
arbeidsformen, ofte i komplekse og bredt sammensatte organisasjoner. 

Han har også bred erfaring fra arbeid med kulturminner fra lederverv i 
Fortidsminneforeningen og private prosjekter. Han har stor interesse for kulturminnevern, og 
kjenner de forskjellige forvaltningsledd, organisasjoner og fagmiljøer innenfor 
kulturminnevern i Norge. Dag har et stort nettverk innen kulturminnevernet. 

Utdannelse 1996-1998 Mediefag, PR og informasjon, Høgskulen i Volda 

1995 Spansk mellomfag, Universitetet i Bergen 

1994 

1993 

1992     

Spansk grunnfag, Universitetet i Oslo 

Nordisk grunnfag, Universitetet i Oslo 

Ex. Phil og Fonetikk og lingvistikk, Universitetet i Oslo 

Praksis 03.2013-dd insam as 

Rådgiver 

2009-2013 

2009- dd 

Buskerud fylkesbibliotek 

Rådgiver for digitale tjenester i bibliotek 

Drammens Tidende 
Fast spaltist i lørdagsmagasinet 

2005-2009 A-pressen Interaktiv 

Kanalsjef og forretningsutvikler 
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2002-2005 

2001 

2000 

1999-2001 

1998-1999 

NRK Aktivum 

Prosjektleder 

NRK Aktivum 

Webansvarlig 

Det Norske Menneskerettighetshuset 
Prosjektleder 

Norges Røde Kors 
Informasjonskonsulent 

Norges Røde Kors
Sivilarbeider, informasjonsavdelingen 

Språk Skriftlig og muntlig norsk, engelsk og spansk

Verv 2008-2012 Styreleder, Fortidsminneforeningen, Buskerud avdeling 

Kurs 

2007 

2005-2009 

2005-2012 

1999-2002 

2013 

2009 

2006 

Nestleder, Fortidsminneforeningen, Buskerud avdeling 

Redaksjonsmedlem, Fortidsvern, medlemsblad Fortidsminneforeningen 
Norge 

Styremedlem, Fortidsminneforeningen Buskerud avdeling 

Styremedlem global.no 

DIVE-kurs (Kulturhistorisk stedsanalyse), Riksantikvaren 

LEAN-kurs (Prosjektledelse og prosjektutvikling), A-pressen 

MS Project (Prosjektledelse), NRK 

Prosjekter 

Byen Vår Drammen 
Byliv – programledelse 

Bylivsprogrammet i Drammen består av et bredt sammensatt utvalg aktører som 
samarbeider om å initiere og stimulere til prosjekter som skaper økt aktivitet og handel i 
Drammen sentrum. Programmet har et sekretariat som koordinerer, utvikler og driver 
prosjektutvikling i flere nivåer og faser.  

Høst 2015- 

Fortidsminneforeningen 
Bærekraftig klimaforbedring av eldre hus 

Kunnskapskartlegging og sammenstilling av dokumentasjon om energieffektivisering av eldre 
hus. Fokus på det energibruk også ved fremstilling av produkter og gjennomføring av tiltak. 
Prosjektledelse og produksjon av tekst for anbefalt tiltakspakke for huseiere. Gjennomføres 
i samarbeid med Husbanken, Riksantikvaren og Bygg og bevar. 

Høst 2015-Vår 2016 

Vestregionen 
Innovasjonsarena transport 2.0 

Koordinering, kommunikasjon og prosjektutvikling i samarbeidsarenaen Transport 2.0. 
Utvikling av programfunksjoner og kommunikasjonskanaler. Initiering av ulike prosjekter for 
moderne og bærekraftig transport i regionen. Møteledelse for frokostmøter. 

Høst 2015- 
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Byen Vår Drammen 
Sykkel og byliv 

Utviklings- og gjennomføringsprosjekt for sykling i byliv i Drammen. Samarbeid mellom alle 
relevante aktører innen sykkel for å forsterke, supplere og gjennomføre sykkelprosjekter. 
Fokus på finansiering og gjennomføring av tiltak. 

2015- 

Buskerud fylkeskommune 
Kommunikasjonsprosess 

Prosessledelse og strategisk rådgivning for kommunikasjon i utviklingsavdelingen. Arbeid 
med kommunikasjonsplattformer, caser og konkrete tilak.  

Høst 2014: Ledergruppen 

Vår+Høst 2015: Alle teamene i utviklingsavdelingen. 

Byen Vår Drammen 
Gågata - Grev Wedels – revitalisering 

Utviklingsprosjekt for nytt konsept og revitalisering av området Gågata-Grev Wedels plass i 
Drammen. Bredt anlagt samarbeidsprosjekt med midlertidige byutviklingstiltak og langsiktig 
konseptprosess. 

Varighet: Høst 2014-Høst 2015 

Drammen kommune 
Prosjektledelse for videreutvikling av Papirbredden 1. 

Samarbeid, bedre flyt mellom funkjoner og arealbruk. 

Varighet: Høst 2014 

Byen Vår Gjøvik 
Prosessledelse for Gjøvik Town Management, et prosjekt for vurdering og etablering av 
forpliktende samarbeid mellom gårdeiere i Gjøvik sentrum. 

Varighet: Vår 2014 - høst 2014 

Drammen kommune 
DIVE Bragernes 

Deltagelse i referansegruppe for og kvalitetssikkring av DIVE-analyse for bydel Bragernes, 
Drammen 

Varighet: Vinter 2014 

Eidsvoll Steinerbarnehage 
Kulturminnefaglig bistand i forbindelse med kjøp av Eidsvoll Verk gamle skole. (Regulert til 
spesialområde bevaring.) Varighet: 2014 

Drammen kommune 
DIVE Strømsø 

Deltagelse i referansegruppe for DIVE-analyse for bydel Strømsø, Drammen 

Varighet: Høst 2013 

Fortidsminneforeningen Etablering av nasjonalt program for transformasjon. 

Bistand i etablering og oppstart av nasjonalt nettverksprosjekt for transformasjon av 
kulturminner og kulturminneområder i norske byer. Arbeidet består av å delta i utformingen 
av prosjektet, samt bistand i forhold til organisering og finansiering. Vi har deltatt i 
utarbeidelsen av prosjektskisser og forslag til prosjektplan. 

Varighet: Høst 2013-dd 

KS -  

Kommunesektorens 
organisasjon 

Prosessledelse knyttet til KS-prosjektet "Innovative frivillighetskommuner". 

I samråd med Frivillighet Norge har KS invitert til deltakelse i nettverk for «innovative 
frivillighetstiltak i kommunene». 
Hovedfokuset er prosjekter rettet mot barn og unge, men omfatter også prosjekter innenfor 
andre områder. Det har blitt valgt ut 14 kommuner/ fylkeskommuner. 
Kommunene/fylkeskommunene har innovative tiltak, strategier eller kontaktpunkt med 
frivillige organisasjoner lokalt/regionalt.  
Deltakelsen i nettverket innebærer deltakelse på nettverkssamlinger og lokalt 
utviklingsarbeid mellom samlingene. 

Arbeidet har bestått av å designe og lede samlingene, samt skriving av 
sluttrapport/idéhefte. 

Varighet: Vår og høst 2013. 
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Vestregionen Bistand med utvikling av strategisk plattform, strategiske grep, og prosjekter. 

Vestregionsamarbeidet skiller seg fra andre regioner og er unik i norsk sammenheng. 
Medlemskommunene ligger i fire ulike fylker; Akershus, Oppland, Buskerud og Vestfold. 
Vestregionen er den største og mest folkerike regionsammenslutningen i Norge med i 
overkant av 400 000 innbyggere. Sammenslutnignen er skapt av kommunene selv som et 
frivillig politisk og strategisk samarbeidsorgan, som baseres på en felles forståelse av 
sentrale utfordringer og muligheter. 
 
Arbeidet har bestått av utvikling av ny strategisk plattform, utarbeide strategiske grep og 
utvikling av prosjektskisser for Vestregionsamarbeidet.  
 
Varighet: Vår og høst 2013. 

 
 
 
 
Tidligere prosjekter 
 

Buskerud fylkesbibliotek Prosjektleder – Nasjonal portal for utlån av e-bøker 

Etablering av tjeneste for utlån av e-bøker i bibliotek. Forhandlinger med interessenter og 

rettighetshavere om rammebetingelser og utlånsordninger. 

 

Buskerud fylkesbibliotek Prosjektleder – Drammensdebatten 

Prosjektering, etablering og organisering av debattkonsept i Drammensbiblioteket og 

utforming av kokebok for debatt i bibliotek. 

Prosjekt i samarbeid med 
Drammen kommune og 
Buskerud fylkeskommune 

Registrering og dokumentasjon av kulturminner 

Tilstandsregistrering, dokumentasjon av autentisitet og vurdering av verneverdi av 

funkisbebyggelse på Bragernes i Drammen kommune. 

Buskerud fylkesbibliotek Prosjektleder Fotoarv – prosjekt for historiske foto i Buskerud 

Prosjektleder for dokumentasjon, publisering og delingskultur for historiske foto i Buskerud. 

A-pressen Interaktiv Prosjektleder – etablering av mobilutgaver av 48 lokalaviser 

Utvikling, etablering og utrulling av samtlige av A-pressens lokalaviser i mobiltilpasset 

utgave. 

NRK Aktivum Etablering av mobilt, kommersielt innhold basert på NRKs arkiv 

Interaktive debattkonsepter, underholdningstjenester til mobil og streaming. 

 


