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2017/03 – pågående  Forretningsutvikler og medstifter  — Bitmynt AS | Bitmynt.no Redux 

● Administrasjon, strategi og kommunikasjon for virksomhet i kjøp og salg av bitcoin 

● Prosjektplanlegging og kvalitetssikring av teknisk plattform 

● Oppfølging og myndighetskontakt og utvikling av prosedyrer 

● Dialog med interessenter; banker, media, venturekapitalister og partnere  

2017/01 – 2017/02  Referansegruppe  — Bitspace AS | Bitgate.no 

● Proof-of-concept startup for kryptovaluta i Fintech 

● Rådgivning rundt virksomhetsplanlegging. Ansvarsområde Risk & Compliance, 

myndighetskrav i Norge, PSD2 XS2A and RTS, GDPR, MIFID 2, etc 

2013/08 – 2014/05  Referansegruppe  — Nordea TP RCO | Joint Fraud Prevention Programme (JFPP) 

● Utredet og prioriterte Compliance krav i det nordiske programmet som bygget scenarier for 

hvitvasking Oppdraget innebar så vel juridiske og operative krav 

● Kartlegging av gap mellom de nordiske landene 

2011/05 – 2011/12  Prosjektleder  — Nordea Group IT | RACF Exit Removal 

● Stengte revisjonsbemerkning, oppgraderte for å gjøre infrastruktur robust.  

● Team 12-18 i kjernegruppe, samt 80 testere 

● Følge opp rapportering, økonomistyring og ressursforvaltning 

● Primært var fokus å redusere risiko når Nordea ”slo av” banken. Mye kvalitetssikring og QRA 

2010/09 – 2011/03  Prosjektleder  — Nordea BP & GO and NEM | Nordea Print Service 

● Nordisk infrastruktur innen kontorskrivere, forberede partnere og anbudsrunde  

● Idéfase og kartlegging av leverandører, teknologi og marked 

● Mye energi rettet mot interne interessenter, og kartlegging av behov  

● Gap analyse 

2009/04 – 2010/02  Prosjektleder — Nordea Group IT | Data Centre Cleanup (DCC) 

● Følg opp planer for avvikling lokale datahaller og flytte gjenværende dataservere 

● Kartlegge logistikk og risiko rundt avvikling av lokale datahaller, og gjennomføre flytting til 

andre lokaler i Sverige og Norge 

2008/06 – 2009/01  Prosjektleder — Nordea Group IT | Electronic Mortgage Deeds 

● Planlegging og kravspesifikasjonsfase for håndtering av elektronisk tinglysning mot Kartverket 

● Stakeholder Management der mange interessenter gjorde det nødvendig å klargjøre og styre 

forventningene i organisasjonen 

2007/06 – 2008/05  Prosjektleder — Nordea Group IT | Conversion of EDIFACT Software 

● Planlegging og kravspesifikasjonsfase for ny norsk betalingsplattform 

● Dokumentasjon av norske krav til betalingsformidling, og detaljerte spesifikasjoner til 

prosessen 

● Anbudsrunde med fire internasjonale leverandører med avsluttende kontrakt 

● Implementering og spesialtilpasning av lisens 

2007/02 – 2007/05  Prosjektleder — Nordea Group IT | Nordic CMS 

● Høste data, utvikling og utrulling av nordisk CRM-verktøy for salg i bankfilialer 

● Tilpasse og finne løsninger for nordisk verktøy i et norsk marked, med kildedata fra norske 

systemer 

 



 

2005/07 – 2007/01  Forretningsutvikler  — Nordea Netbank | BankID på mobiltelefon  

● Kravspesifikasjon, testing og forhandlinger mellom banker og telecom 

● Pilotprosjekti Banksamarbeidet innebar utvikling av forretningskrav, forhandlinger og utvikling 

av organisasjon, avtaleforhold og strategi 

● Bygge prototype hos Nets og Telecom, og teste 

2002/09 – 2006/08  Forretningsutvikler  — Nordea Netbank | Corporate Netbank Administration (CNA) 

● Kvalitetsleder ansvarlig for kravspesifikasjoner og risikovurderinger i nordisk kanal for 

bedriftsmarkedet 

● Oppfølging av interessenter 

● Modernisering av prosesser og sikring av juridiske krav i innovasjon 

● Arbeidet mye rundt avtaleforhold mellom bank, kunder og eksterne leverandører 

2002/02 – 2002/08  Prosjektleder  — Nordea Netbank | Gratis virusprogram 

● Evaluere og utføre en risikoanalyse for gratis distribusjon av virus programvare. 

● Resultat var en rapport som vurderte juridiske og forretningsmessige krav rundt sikkerhet, 

samt forventning i marked. Store besparelser når behovet for bemanning og et tilbud ikke 

kunne begrunnes 

2001/01 – 2001/12  Prosjektleder  — Nordea Netbank | Personalisering, sub-prosjekt: Innhold 

● Strategi og implementering av personaliserte tjenester 

● Ansvarlig for delprosjekt Innhold 

● Omfattende analyse av hva banken kan gjøre i digitale kanaler, teknisk og juridisk, for å 

automatisere og sikre gode kundeopplevelser 

1999/07 – 2000/05  Forretningsutvikler  — Forlagshuset Aschehoug | Publiseringsverktøy 

● Anbud mot et utvalg leverandører av publiseringsverktøy 

● Evaluerte totalt 11 leverandører av verktøy for publisering av digitalt materiale 

1998/08 – 2000/08  Prosjektleder  — Forlagshuset Aschehoug | Kirkelig Kulturverksted katalog på nettet 

● Utvikling og lansering av katalog for datterselskapet Kirkelig Kulturverksted (KKV) 

1998/08 – 2000/08  Prosjektleder  — Forlagshuset Aschehoug | Aschehoug Undervisning katalog på nettet 

● Utvikling og lansering av katalog for avdeling Undervisning 

1996/08 – 1998/07  Prosjektmedarbeider, tester, etc — Dagbladet på nettet | Publiseringsverktøy 

● Utvikling og lansering av tre ulike publiseringsverktøy 
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