Curriculum Vitae, Tove Kolle
AKADEMISK UTDANNELSE
1964

Examen artium ved Den interkommunale høgre allmennskole, Lillestrøm

1969

Cand. mag. ved Universitetet i Oslo, engelsk, historie og geografi mellomfag

1972

Cand. philol. ved Universitetet i Oslo, geografi hovedfag

ANNEN UTDANNELSE OG ETTERUTDANNELSE
1973

Regnskap og skatterett, BI

1974

Kurs i skriftlig kommunikasjon (Ingeniørforlaget, direktør Per Bjørnstad)

1980

Seminar for prosjektledere i prosjektadministrasjon, prosjektarbeid, personalforvaltning og muntlig kommunikasjonstrening (NTNFE)

PRAKSIS
1970

Praksis ved Oslo Byplankontor, planleggingsavdelingen

1973-79

Forsker ved Fondet for markeds- og distribusjonsforskning (FMD), et forskningsfond med intern forskerstab under det daværende Handelsdepartementet

1975-81

Frilansmedarbeider i Ingeniørforlaget (Elektro, Teknisk Ukeblad)

1980-83

Redaktør for realfag og økonomi Universitetsforlaget
Da realfagsmarkedet forsvant som følge av universitetets lærebokspolitikk, måtte jeg finne nye markeder. I den forbindelse ble opp økonomiporteføljen på bedriftsøkonomiske og administrative fag bygget opp for den delen av høgskolesektoren som tilbød disse fagene. I tillegg ble realfagsporteføljen videreutviklet
i retning av populærvitenskap. Omsetningen ble flerdoblet.

1983-85

Redaksjonssjef på TANO forlag
Hadde ansvaret for økonomisk-administrative fag på høyskolenivå, jus, datalitteratur og bøker for videregående skole, handel og kontor. Forlaget hadde sakket
betydelig akterut i forhold til konkurrentene på universitets- og høyskolemarkedet. Oppbygging av faglig anseelse og bokportefølje var min oppgave, og på to
år var utgivelsestakten økt fra 12 perifere prosjekter til 35 sentrale.

1985-93

Forlagssjef på TANO forlag
Modernisering på hele forlagets utgivelsesfelt og oppbygging av en mer hensiktsmessig organisasjons- og rapporteringsstruktur var nødvendig. Dette ble
gjennomført og effektivitet og lønnsomhet ble drastisk forbedret. Forlaget var

opprinnelig et lite fokusert forlag med mange utgivelsesfelt, fra generell litteratur til skole- og profesjonsbøker, men det skulle etter eiernes ønske omdannes til
et rent fagbokforlag for høyere utdanning, altså universitets- og høyskolenivå,
samt at det også skulle utvikle enkelte produkter for profesjonene. Denne omlegningen ble gjennomført i løpet av de første fire årene med god lønnsomhet.
1986

Opprettet eget konsulentfirma (KODE AS) sammen med mann Svein Johannessen

1993-1994

KODE: Bygde opp en pensumdatabase for hele høyskolesektoren med data om
kurs, kursinnhold, faglærere, antall studenter, pensumlister. Databasen ble brukt
til å hente inn opplysninger om markedet for enkelttitler og for å anslå markedet
for enkeltprosjekter.

1994

KODE: Et større analysearbeid for Rådet for høyskoleutdanning for helse- og
sosialfag, med hensyn på spredningen av pensumbruk for hele sektoren, samt
analyse av de enkelte utdanningsinstitusjonene og sammenlignende studier.

1996

KODE: Oppdrag for Wolters Kluwer, avdeling Sverige. Oppdraget gikk ut på å
undersøke basis for å starte et juridisk forlag basert på de samme prinsippene
som Wolters Kluwer, Nederland. Det var i hovedsak jus, administrative tjenester
til privat og offentlig sektor samt spesialprosjekter for helsesektoren og pedagogisk sektor.

1999-2000

KODE: Fungerende forlagssjef for Den norske Revisorforening. Oppdraget innebar fremskaffing av nye prosjekter samt ledelse og styring av disse og pågående prosjekter. Opplæring av personale og opplegg for rutiner og utvikling av
hensiktsmessige arbeidsformer.

1994

Opprettet et fagbokforlag (Kolle Forlag AS). Firmaet er et datterfirma til KODE
AS. www.kolleforlag.no

1995

Gikk full tid over til Kolle Forlag AS. Har blant annet utgitt disse bøkene:


Frank Tolcsiner: På talefot med matematikken



Svein Johannessen: IT-verktøy for alle



Arne Krokan: Forstå statistikk



Evert Gummesson: Relasjonsmarkedsføring: Fra 4P til 30R



Steinar Bjartveit og Trond Kjærstad: Kaos og Kosmos



Børre Nylehn: Organisasjonsteori



Sture Kvarv: Forvaltningen - fra embetsstyring til management



Børre Nylehn: Organisasjon og ledelse



Morten Stene: Vitenskapelig forfatterskap

I tillegg prøvet ut et konsept med publisering over Internett. Der ble følgende
titler utgitt:


Ole Hagen Flesaker og Ottar Bergli: Digitalteknikk



Steffen Log: Roboter og intelligente agenter
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TILLITSVERV
1986-1990

Styremedlem i Norsk Geografisk Selskap. Stort internasjonalt arrangement i
1989 ved 100-årsjubileet.

1994-1996

Styremedlem i Akademika.
Akademika er en bokhandel med en omsetning på rundt 140 millioner kroner.
Medlem av flere underutvalg for strategiske spørsmål.
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