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CURRICULUM VITAE
Kim André Sabel
Adresse: Blommenholmveien 24 B
1365 Blommenholm
E-post: kasabel@mac.com
Telefon: +47753921
Født: 231175
Sivilstand: Gift, 2 barn
LinkedIn:
Profil:
Jeg har alltid vært en engasjert og energisk person som liker at det skjer mye. Jeg er ansvarsbevisst og samvittighetsfull
og det er viktig for meg at mine medarbeidere aldri er i tvil om målet og motivet bak det vi jobbe med.
Jeg har jobbet i Forsvaret i over 20 år, og for meg har dette vært en arbeidsplass som gjenspeiler alle utfordringer man
finner i samfunnet generelt. Alt fra å motivere mannskapet og ivareta sikkerheten på et fartøy i storm langt ute på
Barentshavet på julaften, til forhandlinger om lønn med arbeidsgiver, vanskelige personalsaker, eller å holde innlegg om
Forsvarsbudsjettet på Stortinget. Jeg er heldig som har blitt gitt anledning til å praktisere min utdannelse på en rekke
svært ulike arenaer. Utfordringene har vært mange og jeg har utvilsomt lært av dette. Dette er erfaringer jeg vil bringe
med meg inn i en ny jobb med både nye og relaterbare utfordringer.
Etter å ha utdannet meg og jobbet med endringsledelse på ulike måter over mange år har jeg blitt særlig bevisst flere
konkrete suksessfaktorer for en vellykket implementeringsprosess. Eksempler på dette er: Forståelse for endringsbehovet
og gevinstpotensialet, felles målforståelse og eierskapsfølelse til planen. Denne kunnskapen har jeg, med stort hell, bragt
med meg inn i nye funksjoner og stillinger de siste årene. Derfor ønsker jeg generelt sett å jobbe etter mest mulig
inkluderende prosesser. Jeg trives med å holde foredrag og gjennomføre undervisning. I slike sammenhenger får jeg
svært gode tilbakemeldinger.
For å holde meg oppdatert har jeg tatt ny og videregående utdanning parallelt med fast arbeid gjennom hele min karriere.
NØKKELKOMPETANSE_________________________________________________________________________
Faglig:
• Offiser fra Forsvaret/Marinen, hovedvekt på ledelse, (som navigatør på fartøy har jeg naturlig vis også
fordypning i navigasjon). Orlogskaptein av grad.
• De siste 4 årene har jeg hatt økt fokus på strategi opp mot implementering av store prosjekter og nye systemer.
Ut over dette har jeg jobbet innen forhandlinger på tariff og avtaleverk, personell, HR og omstilling i mange år.
• Meget gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
Sterke sider:
• Jeg er initiativrik og kreativ samtidig som jeg er nøye og samvittighetsfull i mitt arbeide
• Mine venner og kolleger vil si jeg er en energisk person, som aldri mister målet av syne. Jeg har en inkluderende
lederstil og liker å involvere mine medarbeidere før jeg tar en avgjørelse.
• Av andre oppfattes jeg som dyktig, at jeg lærer fort, og leverer gode resultater.
• Jeg har en tillitsvekkende væremåte og blir lett godt likt av andre. Dette gjenspeiler seg i at jeg gjennomgående
har hatt ulike tillitsverv og ved flere anledninger har blitt tildelt priser for gode resultater eller innsats for
fellesskapet.
• Er trygg foran store forsamlinger, har god evne til å takle uforutsette situasjoner og høy gjennomføringsevne
UTDANNELSE__________________________________________________________________________________
• 2015
- Forsvarets stabsskole
• 2013
- Forsvarets info.sjefskurs ved Forsvarets Høgskole
• 2011-2013
- Master of Management ved BI (Strategisk ledelse og strategiimplementering)
• 2005
- Praktisk arbeidsrett, UiB
• 2002-2003
- BI, Grunnfag økonomi
• 1998-2001 - Sjøkrigsskolen (SKSK), Operativ linje, Bergen (Uteksaminert som beste elev – Konges Ur)
• 1995-1996 - Befalsutdannelse, KNM Harald Haarfagre, Operativ, Stavanger (Uteksaminert som beste elev)
• 1995
- Examen Philosophicum, UiO
YRKESERFARING______________________________________________________________________________
Forsvaret (1995-d.d)
August 2015 til d.d Senior prosjektoffiser i LOS-programmet i Forsvaret
Medvirket til utviklings- og implementeringsprosessen av et nytt IT- basert system for håndtering av
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personell, økonomi og logistikk (ERP system), basert på SAP, i Forsvaret. Dette var et uhyre komplekst
system, som omfattet over 1700 brukere, og går for å være Nordens største IT-prosjekt. Mine
arbeidsoppgaver lå bl.a innenfor interessenthåndtering ”Stakeholders” og implementeringsstrategi.
KOL (2005 til d.d) Leder i Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)
Siden 2005 har jeg vært hhv forhandlingssjef, nestleder og leder (siden 2014) for Norges eldste
forening for offiserer. En forening med ca 1000 medlemmer, med Akademikerne som
hovedsammenslutning, som representerer ca 2100 ansatte i Forsvaret. Gjennom KOL har jeg hatt et
bredt spekter av ansvar og oppgaver innenfor forhandlinger, rådgivning, tariff, omstilling, faglige
innspill til utvikling av Forsvaret, omorganisering, høringsinnspill på store faglige utredninger og
budsjetter, både internt i Forsvaret og til Stortinget.
Hva har jeg bidratt til og fått til:
• Ansvar for forhandlinger innen omstilling, lønn, tariff og avtaleverk, på vegne av ca 2100 akademikere,
• Utvikle Forsvarets personell og tariffsystemer. Herunder lønnsfastsetting av stillinger, fremforhandling av
unntaksbestemmelser fra Arbeidsmiljøloven (aml). Etablering av personellreglement etc.
• Tungt engasjert i utviklingen av personellstrukturen i Forsvaret. Dette har vært en av de største
omstillingsprosessene i statlig sammenheng i Norge. Aktiv i utviklingen av utdanningsordningen. Herunder
jobbe med helhetsbildet, kompetansekrav, omstilling, implementering mv og deretter koble dette mot
fungerende organisasjonsstruktur, lønnssystemer mv. Jeg hadde en rekke bidrag i referanse- og
styringsgrupper, samt møter med Forsvarets øverste ledelse, Forsvarsdepartementet (FD) og Utenriks- og
Forsvarskomitéen på Stortinget.
• Bedrede tjeneste-, lønns- og avtalevilkår for Forsvarets ansatte i inn og utland. Større fokus på verdien av
akademisk kompetanse i kombinasjon med praktisk yrkesutøvelse, anerkjennelse av offisersprofesjonen.
• Bidro til medlemsvekst i KOL på ca 10% i tre år på rad. Dette i en situasjon der Forsvaret nedbemannet
strukturen sin med over 20%. Senere jevn vekst på ca 5%.
• Har håndtert en rekke personalsaker og fungert som meklingsmann mellom arbeidsgiver og den ansatte i
saker av arbeidsrettslig og personlig karakter.
Juli-01 - febr 05 Operativ tjeneste i Kystvakten som Nestkommanderende og navigasjonsansvarlig på fartøy
Tjeneste i Ytre Kystvakt (Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen). Ledelse og opplæring av undergitt
personell. Forvaltet norsk jurisdiksjon overfor norske og utenlandske fiskefartøy i Norsk og
internasjonalt farvann. Kvalifisert kystvaktinspektør med delvis politimyndighet.
Resultat:
Gjennomførte oppbringelse/arrestasjon av flere fartøy som brøt norsk lovverk. Den ene oppbringelsen
endte i rettssystemet og ble da norgeshistoriens største enkeltstående fiskerisak.
Juli 96 – juli 98 Leder og instruktør på rekruttskolen KNM Harald Haarfagre i Stavanger
Troppsjef og Nestkommanderende Kompani med daglig ansvar for over 1000 rekrutter over 3,5 år.
Resultat:
Utviklet deler av undervisningsprogrammet til å få et mer tidsriktig innhold. Sørget for at
soldatene/rekruttene oppnådde tilfredsstillende nivå innen grunnleggende militære disipliner. Svært
gode tjenstlige tilbakemeldinger.
EGET ENKELTPERSONFORETAK_________________________________________________________________
2008 til dd
Sabel Consulting
Oppdrag av mindre karakter: (Ingen aktivitet de siste to årene)
- Kontraktsforhandlinger, etablering av nettbutikk, Utvikling og vedlikehold av hjemmesider mv
UTMERKELSER OG VERV:
• Valgt som Leder for Krigskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) fra 2014 – d.d
• Observatør til hovedstyret i Hovedsammenslutningen Akademikerne fra 2014 –d.d
• Fast representant i forhandlingsutvalget til Akademikerne under tariffoppgjørene i staten fra ca 2010-2012
• Valgt som hovedstyremedlem og Nestleder i Krigskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) i okt 2011.
• Mottok pris som beste kadett ved Sjøkrigsskolen (SKSK) i 2001 (Ca 100 elever). (Statuttene går på
skolekarakterer helhetsinntrykk som offiser, helhetlig engasjement etc).
• Mottok ”Mindeankerfondet” på SKSK i år 2000. En pris der ca 300 kadetter selv innstilte den de mente fortjente
utmerkelsen (Statuttene går på sosiale evner, arbeid for fellesskapet etc). Utdelt på ambassaden i København.
• Mottok kadettforeningen ”Valkyriens” ærespris under uteksaminering på Sjøkrigsskolen i 2001.
• Valgt som tillitsmann for alle kadettene på Sjøkrigsskolen i perioden 1999 til 2001.
• Valgt som tillitsmann for alt engasjert befal på KNM HH i perioden 1996 til 1998.
• Mottok pris som beste elev ved befalskurset på KNM HH i 1996
SPRÅK
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•
•
•

Behersker engelsk muntlig og skriftlig flytende
Behersker noe tysk
Ønsker å lære meg fransk….

INTERESSER og personlighet
• Aktiv og engasjert på fritiden. Glad i både sjøliv og turer i fjellet. Jeg bruker mye tid på barna våre, og har vært
fotball- og bandytrener for begge to siden de begynte på skolen. Av den grunn sitter jeg også i Hovedstyret i
Høvik Idrettsforening.
• Fysisk aktivitet og friluftsliv med venner (Ski, dykking, klatring, fisking, fotball, fjell- og sjøliv)
• Liker å møte nye mennesker og er interessert i å høre om dem og deres erfaringer
• Morsom… Taler, vitser…??
REFERANSER

