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PROFIL

El

Peter har 13 års erfaring som konsulent. Peter har i 2011 etableret
konsulentfirmaet SPERA og afhændet det i 2016 efter 5 år med en årlig
vækst på knap 40 pct. Peter har i 2016 etableret Kouno.

Kouno | Forsyning i sammenhæng

RÅDGIVNINGSOMRÅDER

UDVALGTE PROJEKTER

IT
Nedenfor er 5 projekter skitseret ud af flere end 100 projekter.
For komplet oversigt, kontaktes Kouno.

Peter arbejder især med projekter inden for strategi og styring i
forsyningsselskaber. Peter har dyb viden inden for regulering,
økonomiske analyser og design af strategier og deres udmøntning i
praksis.

AquaDjurs (2015): Business case på scenarier for ny struktur

Peter har derudover arbejdet indgående med optimering af processer og
organisation – også som afsæt for it-anskaffelser.

AffaldVarme Aarhus (2016): Design af proces og organisation

ERHVERVSERFARING

Peter har været overordnet ansvarlig for opstilling af scenarier, kvalificering af
økonomi samt rapportering af resultater og følsomheder for de enkelte
scenarier vedrørende ny spildevandsstruktur.

Peter har været overordnet ansvarlig for optimering og design af processer i
AffaldIndsamling, herunder afklaring af roller og ansvar, kompetencebehov
samt forslag til fremtidig organisation og funktioner.

Vejen Forsyning (2016): Datadrevet asset management

2016

Kouno

Konsulent og direktør

2011

SPERA

Konsulent og direktør

2009

Deloitte

Senior Manager

Peter har været overordnet ansvarlig for indsamling og analyse af eksisterende
data mhp. præsentation af dynamisk opdaterede driftsrapporter, der kan
understøtte prioritering i drift og vedligehold.

2003

Deloitte

Consultant

AffaldVarme Aarhus (2015): Projektledelse affaldssystem

2001

Erhvervsministeriet

Controller

Peter har fungeret som projektleder på genopretning og reimplementering af
affaldssystem, herunder økonomistyring, prioritering og opfølgning på fejl og
mangler samt forankring i organisationen.

UDDANNELSE
2001

Københavns Universitet

Cand. Scient. Pol

1999

U. C. Berkeley

1998

Aarhus Universitet

Graduate studies, Pol. Sci.
BA. Scient. Pol.

10-12-2016

AffaldVarme Aarhus (2014): Strategiudvikling og -design
Peter har været overordnet ansvarlig på afklaring af udfordringer og facilitering
af strategiforløb med ledelsen inden for varme. Derpå er den fremtidige
strategi mht. målsætninger, indsatsområder og KPI designet.

