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Personalia

Sølvi Tellefsen
Født 1956

Profil

Sølvi startet som rådgiver i desember 2010. Hun har mange års erfaring fra stat og kommune.
De siste 15 årene har hun arbeidet som konsulent i Drammen kommune med ansvar for
kultur- og demokratiutvikling. Hun har også hatt ansvar for store prosjekter i Drammen
kommune.
De siste 7 årene har hun vært biblioteksjef i Drammen og har vært svært sentral i
utviklingen av Norges første “sambibliotek”, Drammensbiblioteket, se www.dbib.no
Biblioteket er lokalisert på Papirbredden Drammen kunnskapspark og er et bibliotek
bestående av biblioteket til Høgskolen i Buskerud avd. Drammen, Buskerud fylkesbibliotek og
Drammen bibliotek.

Utdannelse

2012

Consulting, masterprogram, Handelshøyskolen BI

2008

Prosjektledelse III, Handelshøyskolen BI

2004

Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens, Handelshøyskolen BI

1998

Omstilling og forhandlinger i offentlig sektor, Høgskolen i Lillehammer

1994

Personalutvikling og ledelse, Høgskolen i Lillehammer
(Oppland Distriktshøgskole)

1989

Sertifisering

2013

2. avdeling juridikum, Universitetet i Oslo
Certified Management Consultant (CMC).
CMC er betegnelsen på sertifiseringen av management konsulenter fra
den internasjonale rådgiversammenslutningen ICMCI (International
Council of Management Consultant Institutes) som er den eneste
internasjonalt anerkjente profesjonelle karrierekvalifiseringen for
utøvende management konsulenter. I Norge er kvalifiseringen både
praktisk og akademisk forankret med særskilt fokus på metodisk
kompetanse og etisk bevisstgjøring i konsulentrollen. Se også
www.imcn.no

Praksis

12.2010-dd

insam as
rådgiver
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1995-2010

Drammen kommune
Personal-, organisasjons- og plankonsulent, konsulent i rådmannens
stab, biblioteksjef for Drammen bibliotek

1985-1995

Arbeidsformidlingen i Drammen
Arbeidsgiverkontakt, saksbehandling av dagpenger, utvikling

Publikasjoner

2009

Språk

Norsk morsmål, engelsk skriftlig og muntlig, tysk begrenset.

Verv

Enter kompetanse as- styremedlem (2013-2015)

Bacheloroppgave – Handelshøgskolen – BI „Kravspesifikasjon – veien til
et vellykket prosjekt“

Prosjekter
Vestfold fylkeskommune 2017dd

Bistand for fylkesbiblioteket i forbindelse med Felles biblioteksystem i Vestfold
Bistand med kost/nytte-analyse i forbindelse med vurdering om bibliotekene i Vestfold skal
etablere et felles biblioteksystem. Bistand i arbeidet med å utarbeide behovsbasert
kravspesifikasjon i forbindelse med felles biblioteksystem i Vestfold.

Share-On – 2017-dd

Forskningsprosjektet – Share-On – delingsøkonomi.
Arbeid med kartlegging og intervjuer i et av forskningsprosjektets del-prosjekter.
Ressursperson i prosjektet inn mot delprosjektet – Nedre Djupdalen velforening.

Skedsmo kommune, 2017-dd

Prosjektledelse – Kvartal 1, Lillestrøm , nytt bibliotek, kulturskole, andre
kulturaktiviteter
Prosjektledelse for innholdet i Kvartal 1.

Ringerike kommune, 20172018

Planlegge og gjennomføre Inspirasjonsseminarer i universell utforming, hverdagsteknologi,

Skedsmo kommune, 2017

Bistand i forbindelse med søknad om midler fra Nasjonalbiblioteket til

universell utforming i drift og vedlikehold og innen samfunnsplanlegging

kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm
Nittedal kommune, 2016

Evaluering av avtale mellom Nittedal kommune og Nittedal Frivilligsentral
Planlegge, gjennomføre evaluering av avtalen mellom kommunen og frivilligsentralen.
Utarbeidet rapport.

Skedsmo kommune

Biblioteksjef

Sep. 2015 – febr. 2016

Biblioteksjef for Skedsmo bibliotek (management for hire)

Skien kommune

Prosjektledelse- Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek i Skien

2015-2016

Prosjektledelse, prosess og rådgivning i forprosjektet for Nasjonalt Ibsen besøkssenter og
nytt bibliotek i Skien sentrum
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Skedsmo kommune

Bistand og rådgiver i ny bibliotekstrategi

2014

Rådgiver og prosessveileder i utvikling av ny bibliotekstrategi som integrert del av
byutviklingen.

Kommunenes sentralforbund
(KS)
2014-dd

Prosjektledelse for kommunenettverket i universell utforming
Prosjekt- og prosessbistand i utvikling av kommunenettverket, med utstrakt dialog med
deltakende kommuner og KS. 47 kommuner og fylkeskommuner. Arbeidet utføres i tråd med
Nasjonal handlingsplan for universell utforming fram til 2019.

Vestregionen

Prosjektleder for Konferansen – Transport 2.0 i 2015

2014-2015

Planlegge, gjennomføre og rapportutarbeidelse av konferansen Transport 2.0

Drammenskonferansen

Prosjektleder for Drammenskonferansen

2014-dd

Planlegging og gjennomføring av konferansen som er en nasjonal arena med fokus på
innovativ by- og stedsutvikling.

Byen Vår Drammen

Prosjektledelse for etablering av delprosjekter i programmet Byliv.

2014-dd

Prosjektet U-gang – kunstnerisk utsmykking av underganger til og fra sentrum i Drammen
under Elvefesten 2014. Alle undergangene er dekorert med samtidskunst og graffiti.
Prosjektet «Hit The Spot – artfest Drammen» - prosjektet skal etablere gatekunst som
naturlig kunstuttrykk i Drammens underganger og store fasadevegger i Drammen.
Folkehelse og aktivitet – Etablere arenaer og partnerskap for å bedre folkehelsen gjennom
fysisk og mental trening

Skien kommune

Rådgiver - Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt hovedbibliotek i Skien

2014

Utarbeidelse av prosjektplan og søknad om offentlig støtte til forprosjektet Nasjonalt Ibsen
besøkssenter og nytt hovedbibliotek

Flekkefjord kommune

Workshop, nytt kulturhus med bibliotek

2014
Kongsberg kommune

Rådgiver, prosessveileder, søknader – Kultur og oppvekst

2012-2014

Kongsberg vitensenter, Devoteket: Søknad om forskningsprosjekt – forprosjekt
Oslofjordfondet 2012-2013
Kongsberg kommune: Søknad til nominering av årets barne- og ungdomskommune

Evje og Hornnes kommune
2013

Rådgiver, prosessveileder – Fra bibliotek til infotek i Evje og Hornnes sentrum
Bistand i forbindelse med utvikling av biblioteket til infoteket i Evje og Hornnes kommune.
Rapport om utvikling av biblioteket som møteplass i sentrum.
Søknad om Bolystmidler til KRD- hvor søknaden ble innvilget våren 2013.

Moss kommune

Rådgiver – Bedre bruk av kommunal boliger

2012-2013

Bistand i forbindelse med utarbeiding av verktøy og rapport for bedre bruk av kommunale
boliger
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Vestregionen

Rådgiver – Kunst rett vest – evaluering 2007-2012

2013

Bistand i forbindelse med evaluering av kunstrunden – Kunst rett vest fra 2007-2012

Statens vegvesen, region Sør,
2012

Rådgiver og prosessveileder i forbindelse med utsmykning av nye E134 Damåsen –
Saggrenda
Bistand til workshop og utarbeiding av rapport som grunnlag for videre arbeid med
profilering av Kongsberg ved ny E134 gjennom Kongsberg

Studentparlamentet,
Buskerud, 2012 -2014

Rådgiver i etablering av Studentenes hus i Drammen

Sortland kommune, 2012-2014

Rådgiver i utvikling av nytt bibliotek i Kulturfabrikken på Sortland

Rådgiver og prosessbistand i utvikling og etablering av studentenes hus

Bistand i kultur- og bibliotekfaglige forhold i forbindelse med etablering av Kulturfabrikken
Søgne kommune

Workshop nytt servicetorg og bibliotek i nytt rådhus

2012

Bistand i forbindelse med utvikling av servicetorg og bibliotek i nytt rådhus

Drammen kommune, 2012

Prosjektleder – Drammen 2036 –fremtidsutstilling
Prosjektleder –fremtidstutstilling som vil igangsette medvirkningsprosesser for å etablere ny
bystrategi i Drammen frem til 2036.

Sauda kommune, 2011

Rådgiver i etablering av nytt bibliotek i Sauda
Rådgiver i forbindelse med utvikling av nytt bibliotekkonsept og helhetlig planløsning.

Kragerø kommune, 2011

Rådgiver i utvikling av regionalt kulturhus i Kragerø
Prosess- og strategibistand i utvikling av regionalt kulturhus. Arbeid knyttet til ulike
prosesser i lokalsamfunnet og politisk/administrativ forankring.

Drammen kommune, 2011

Rådgiver i forhold til mulig etablering av Kunst- og Gründersenter i Drammen
Bistand for å kartlegge og analysere behovet for etablering av et Kunst- og Gründersenter i
Drammen

Kongsberg kommune, 20112015

Utvikling av ulike bibliotekmodeller i forhold til utvikling av Kongsberg kunnskaps- og
kulturpark, Krona
Bistand for å utarbeide ulike modeller og strategier i forhold til fremtidig bibliotekkonsept i
Kongsberg og bibliotekets rolle i forhold til utvikling av kunnskaps- og kulturpark i
Kongsberg.

Kongsberg kommune, 20112015

Rådgiver i forhold til finansieringsmodeller for ulike bibliotekprosjekt i Kongsberg
Utarbeidelse av skisser til bibliotekprosjekt for Kongsberg, som kan danne grunnlag for å
søke opp midler til utvikling av slike prosjekt.

Evje-Hornes kommune, 2011

Bistand til behovsanalyse for sentral kulturarena i Evje-Hornes
Analyse av prosesser i forhold til kartlegging og gjennomføring av behovsanalyse for
etablering av sentral kulturarena.

Hamar kommune, 2010

Bistand til kulturhus og bibliotekutvikling i Hamar
Bistand i forhold til arbeid med nytt kulturhus i Hamar og hvordan bibliotekets posisjon i
dette arbeidet skal formes.
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Nome kommune, 2010

Analyse av mulig Arkiv-, bibliotek- og museumssenter (ABM-senter) i Nome
Gjennomført en analyse i forhold til tidligere arbeid med etablering av et ABM-senter i
Nome.

Drammen kommune,

Etablering av Sambibliotek i kunnskapsparken – Papirbredden, Drammen

2005-2007

Sentral aktør i utviklingen og etableringen av Norges første sambibliotek, som er et bibliotek
på tvers av forvaltningsnivåene, stat, fylke og kommune.
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