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Vedlegg A 

Ressursgruppen - kompetanseoversikt  

Høringsuttalelse til ”RAPPORT AV 26. MARS 2012 – NESØYA SKOLE OG IDRETTSHALL – SKOLEDRIFT 

I ANLEGGSPERIODEN”  

Denne oversikten presenterer Ressursgruppen som innehar tung kompetanse innenfor ulike 

representerte områder. Ressursene har gitt sine faglige innspill basert på egenkompetanse, 

innhentet kompetanse og i rollen som privatperson og medlem av Ressursgruppen. 

Nedenfor er bidragsytere i høringsuttalelsen presentert. 

 Kathinka Friis-Møller 

Kathinka har vært leder for FAU siden august 2011. Til daglig jobber hun 

kontraktssjef hos Coor Service Management. Rollen i høringsprosessen er å sikre 

koordinering og samkjøring av Ressursgruppen. 

 Leder FAU 

 

 Johannes Rivertz 

Johannes har sittet i FAU siden 2008 og vært tett involvert i skoleprosjektet 

gjennom Fellesinitiaitvet (Nesøya Felles Vel, Nesøya Idrettslag og FAU). Johannes 

jobber som daglig/faglig leder for ABBL Eiendomsmeling og deltar aktivt i arbeidet 

rundt utvikling av boligprosjekter i regi av ABBL.  

 Medlem FAU 

 

 

 

Nina Schlytter 

Nina var vara i FAU for 1. trinn frem til april 2012 da hun trådte inn som ordinært 

medlem, og har siden da deltatt i ressursgruppens arbeid via FAU. Nina har bodd 

på Nesøya i det meste av sitt liv, og har tidligere bistått FAU i utredningen om 

bussing da dette var eneste mulige løsning. Nina er utdannet jurist ved 

Universitetet i Oslo. I dag jobber hun innenfor skatteforvaltningen og har tidligere 

arbeidet som advokat. 

 Medlem FAU 
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Wanda Berge 

Wanda har sittet i FAU siden 2010. Wanda jobber som studie- og karriereveileder i 

Podium AS.  

 Medlem FAU 

 

 

 

Elisabeth R. Taranger 

Elisabeth har sittet i FAU siden 2010 og vært involvert i skoleprosjektet her og også 

gjennom sitt tidligere verv i Nesøya Felles Vel. Elisabeth er partner og daglig leder i 

et rådgivningsselskap som rådgir store norske merkevarer ift vekststrategier og 

effektiv/optimal bruk av markedsmidler. 

 Medlem FAU 

 

 Karine Mathiesen 

Karine har vært leder i Brukerrådet siden januar 2012 etter 2 år som medlem og er 

en sterk pådriver for å ivareta barnehagebarnas og skolestarternes interesser i 

prosessen. Hun har en Master of Science i International Marketing og en Bachleor 

fra BI. Til daglig jobber hun med eiendomsforvaltning i Gjerdrum Eiendom AS. 

Karine har lang erfaring innenfor prosjektorganisering, research, kommunikasjon og 

markedsføring. Karine sin rolle i prosjektet har vært prosjektorganisering og 

generell research i tillegg til struktur og presentasjon av dokumentene. 

 Leder Brukerrådet Nesøya og Vendla Barnehager 

 

 

Christine Presttun 

Christine har vært medlem i Brukerrådet siden 2011. Hun er Cand.Polit med 

hovedfag i sosiologi fra UiO. Med bakgrunn som reporter og programleder i NRK er 

rollen i høringsprosessen å styrke intern og ekstern kommunikasjon i 

Ressursgruppen. 

 Medlem Brukerrådet Nesøya og Vendla Barnehager 
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Janneche Andenæs 

Janneche har vært medlem i Brukerrådet siden 2011 og har sammen øvrig 

brukerråd vært fokusert på å ivareta barnehagebarnas og skolestarternes 

interesser. Janneche har en Bachelor innenfor HR og kommunikasjon & 

arbeidspsykologi . 

 Medlem Brukerrådet Nesøya og Vendla Barnehager 

 

 

 

 

Arve Vaale-Hallberg 

Arve har sittet i Nesøya Felles Vel styre siden 2010 og er prosjektansvarlig for NFV i 

Høringsprosessen. Han har vært engasjert i Østre Nesøya Vel som styremedlem 

siden 2008 og er opptatt av at Nesøyas øvrige befolkning også blir ivaretatt i 

prosessen. Han er Cand jur ved Universitetet i Oslo og innehar diverse styreverv. 

Arve arbeider som advokat og sitter i faggruppen som utarbeider høringsnotatet 

vedrørende saksbehandling og de juridiske aspekter.  

 Styremedlem Nesøya Felles Vel 

 

 

Tone Kolpus 

Tone har sittet i Nesøya Felles Vel siden 2008 og ble valgt som leder 2011. Hun 

sitter også i styret til Nordre Nesøya Sameie. Tone er videre Askers representant i 

Asker Vel Forbund.  

 Leder Nesøya Felles Vel 

 

 

Lisa de Jager 

Lisa leder initiativet Best for Barna og forvalter diskusjonsforumet på nettet med 

samme navn. Hun har lang erfaring med prosjektarbeid, bid management, 

prosessforbedring, kommunikasjon, salg og markedsføring og jobber som Salgsleder 

i Det Norske Veritas Business Assurance. 

 Leder “Best for Barna” 
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 Gabriele Røkenes 

Gabriele representerer Best for Barna. Hun jobber som Landskapsarkitekt i 

Norconsult og har 13 års arbeidserfaring. Hun arbeider blant annet med skole- og 

sykehusprosjekter av liknende karakter som Nesøya skole. I denne sammenhengen 

har hun arbeidet med utarbeidelse og dokumentasjon av muligheten for å benytte 

Nesøya skole i byggefasen. 

 Landsskapsarkitekt “Best for Barna” 

 

 Bente Lund 

Bente representerer Best for Barna.  Hun har erfaring med det offentlige blant 

annet i advokatbransjen, og på departements- og direktoratsnivå. Hun er cand.jur, 

og har en MSc i kommunikasjon fra LSE med spesialisering innen politikk, helse, 

media og finans. Hun jobber som juridisk rådgiver, og har i høringsprosessen 

ansvar for de juridiske aspekter. 

 Jurist “Best for Barna” 

 

 

 

Harald Nissen-Lie 

Harald representerer Best for Barna og bistått gjennom sin lange erfaring fra 

problemstillinger innenfor utviklingsprosjekter bygg/landskap. Harald er utdannet 

Diplomøkonom fra NHHK og har 10 års sporadisk arbeidserfaring fra byggeplasser 

og 20 års erfaring som eiendomsutvikler/entreprenør.  Til daglig jobber han i Asker 

Eiendom AS og sitter i fagressursgruppen som håndterer dokumentasjon på de 

tekniske muligheter for å benytte Nesøya skole. I tillegg har Harald kontakt mot 

andre profesjonelle aktører i bransjen.  

 Byggeprosjektutvikler “Best for Barna” 

 

 Live Hareide 

Live representerer Best for Barna og bistått gjennom sin erfaring som lege.   

 Lege “Best for Barna” 
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Helle Nisssen-Lie 

Helle representerer Best for Barna og har gjennom sin kunnskap om Nesøyas lokale 

forhold og historiske utfordringer gitt gruppen viktig informasjon. Hun har bodd på 

Nesøya i hele sitt liv. Helle har tidligere bistått FAU i utredningen om bussing da 

dette var eneste mulige løsning for skolen. Hun har en MPhil Internasjonal business 

og finans og lang erfaring som selvstendig næringsdrivende.  

 “Best for Barna” 

 

1 Organisering i Ressursgruppen 

 

Under viser vi hvordan Ressursgruppen ideelt er organisert. Vi har gjennom en rekke 

samarbeidsmøter tildelt ulike roller i Ressursgruppen basert på den faktiske fagkompetansen. FAU er 

utpekt som vårt felles formelle talsrør i saken mot Asker kommune. Ressursgruppen har intern 

enighet om retning, strategi og målsetninger og leder/hovedrepresentant for hver av gruppene er 

involverte i beslutninger. 

 

 

 

FAU

Brukerrådet

Vendla/Nesøya 
barnehage

Fellesvellet Best for Barna


