Persongalleri for KSD-teamet i KOMBIT
Projektleder
Peter F. Madsen
Peter er daglig ansvarlig for KSD-projektet og for, at løsningen er
blevet leveret inden for den aftalte tid, kvalitet og økonomi. Peter
står blandt andet for den daglige ledelse af KSD-teamet og den
løbende dialog med KMD.

Projektkoordinator
Christina Hagn-Meincke
Holder styr på alle de praktiske detaljer: ressourceforbrug,
administration, formidling og møder – kort sagt alt det, der får
enderne til at mødes i det daglige.

Teknisk projektleder
Michael Kleven
Som teknisk projektleder står Michael i spidsen for bl.a.
kontrakt- og leverandørstyringen, den tekniske afklaring og
godkendelse af teknisk dokumentation.

Implementeringskonsulent
Brian Perri
Som implementeringskonsulent bidrager Brian til at
udbrede gode arbejdsgange i KSD og følger op på
kommunernes behov for viden om anvendelse af KSD. Brian
er i tæt dialog med KSDs kommunale faggruppe,
superbrugere samt KMD support og sikrer løbende
implementering af nye arbejdsgange relateret til releases og
nyudvikling på KSD.

It-konsulent

Forretningsspecialist

Michael Siegumfeldt

Mette Schwebs

Som it-konsulent er Michael primært ansvarlig for kvaliteten af
data i løsningen. Han har også stået for udfasningen af det tidligere
sygedagpengesystem og understøttede konverteringen i KSD.

Mette er KSD-projektets senior forretningsspecialist. Mette
er i tæt dialog med KMD om den forretningsmæssige del af
løsningen og varetager visiteringen af ændringer og ønsker
til løsningen. Mette står også for dialogen med KL og
myndigheder på sygedagpengeområdet

Test Manager
Jean Schmücker
Jean sikrer, at test og prøver gennemføres og dokumenteres til
aftalt tid og med det rette indhold, og at løsningens kvalitet og
dokumentation lever op til kravene.

Service Management-konsulent
Martin Wagner
Martin er tilknyttet KSD-projektet som Service Management
specialist. Martin har fokus på KMDs overholdelse af
driftskontrakten herunder, at KSDs underliggende driftsplatform og
KMDs driftsprocesser også i praksis fungerer til formålet.

Arkitekt
Dan Gjedsted Jørgensen
Dan er projektets it-arkitekt og tager sig af teknisk specifikation og
afklaring om ændrings- og videreudviklingsanmodninger samt
standardoptioner.

Projektøkonom
Heidi Jensen
Heidi har det store overblik over alt der vedrører
projektets økonomi og sikrer løbende økonomistyring og
budgetopfølgning på projektet.

Jurist
Jacob Busk
Jacob bistår projektet med juridisk vejledning samt
assistance ved leverandørstyring og fastholdelse af KOMBITs
rettigheder ud fra aftalegrundlaget. Jacob sikrer i øvrigt, at
emner anskues fra en juridisk synsvinkel og håndteres
lovligt, klart og balanceret i henhold til projektets mål.

Kommunikationskonsulent
Pernille Moesgaard Bjørnsen
Pernille er tilknyttet KSD-projektet som
kommunikationsspecialist og sidder blandt andet med
administration af Yammer, udsendelse af nyhedsbreve,
KOMBITs hjemmeside, præsentationsmaterialer.

