
 

 

 
 
 

Pressmeddelande 15 mars 2017 

Acando har vunnit ramavtal för utveckling och underhåll av 
norska livsmedelsverkets kontrollsystem 

 

Norska livsmedelsverket (Mattilsynet) har tilldelat Acando, med Computas som underleverantör, avtal för 
utveckling och underhåll av nya kontrollösningar i linje med myndighetens målbild fram till 2020. Avtalet 
värderas till 150- 200 miljoner fördelat på 3 + 1 + 1 + 1 år. 

Livsmedelsverket kommer att gå igenom en större digitaliseringsprocess och vill ha en helhetssyn över den framtida 
utvecklingen och förvaltningen av sina nya lösningar. Viktiga delar för myndigheten är hur användarna bäst kan utföra 
sina arbetsuppgifter, skydda data- och systemsäkerhet, samt hur det påverkar myndighetens portfölj och arkitektur. 

- Slutsatsen av detta avtal är en viktig milstolpe för oss. Dagens kontrollsystem implementerades för 10-12 år sedan och 
bär märkningen av de utmaningar som vi hade på den tiden. Lösningen har verkligen varit en framgång, men målbilden 
har förändrats. Genom att integrera digitala verktyg i våra arbetsprocesser kan vi utnyttja medarbetarnas kompetens på 
ett flexibelt och effektivt sätt. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Acando och Computas, säger Per Håvard 
Pedersen, IT-chef på norska Livsmedelsverket. 
 
 

Stärkt samarbetsplattform säkrar kapacitet, kompetens och erfarenhet  

Livsmedelsverket är en professionell organisation som ställer höga krav på kompetens, bredd och kapacitet. Det kräver 
en leverantör med gedigen erfarenhet inom den offentliga sektorn. Med Acandos och Computas långa erfarenhet inom 
det offentliga samt domänkunskap, kommer myndigheten att få den tyngd och flexibilitet som uppgiften kräver. 

Acando och Computas kompletterar varandra väl, företagen utgör tillsammans Norges största och mest kompetenta 
miljö för ärenden och arkitektur i den offentliga sektorn. Samtidigt har Acando och Computas nödvändig erfarenhet för att 
förverkliga myndighetens satta visioner och mål - en framtidsorienterad, digital plattform för kontroll. 

 

Acando befäster sin position 

- Acando har lång erfarenhet från stora moderniseringsprojekt inom den offentliga sektorn och är engagerad i flera stora 
digitaliseringsprogram. Senast hösten 2016 vann Acando leverantörsavtal med NAV för utveckling och underhåll av en 
lösning för beslutsstöd som underleverantör till Steria, utöver avtal med SW och PSHE. Det faktum att vi vinner detta 
ramavtal stärker vår position i digitaliseringen av den offentliga sektorn. Nu ser vi fram emot att samarbeta med 
Livsmedelsverket under de kommande åren, säger Sven Ivar Mørch, vd Acando Norge. 

 

 

För mer information vänligen kontakta: 
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com 

 

 

Om Acando:  
Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa verksamhetsnytta genom att förbättra och effektivisera 
processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen 
teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 700 anställda fördelade på fem länder. Acando 
omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.acando.no 

Om Computas: 

Computas är baserat i Norge och erbjuder tjänster och lösningar inom arbetsprocesser och interaktion. Vi har levererat ett antal intressanta lösningar inom 
både den offentliga och den privata sektorn. Ett nära samarbete med kunder och partners gör att vi kan skapa de bästa lösningarna. Vår kärnkompetens är 
utveckling av mjukvara, arkitektur, integration, användarupplevelse, projektledning och rådgivning. Computas har 249 anställda och är 100% personalägt. 
Vårt huvudkontor ligger i Lysaker och vi har ett regionalt kontor i Stavanger. Vårt kontor för leverans, Computas Development Center, ligger i Bukarest, 
Rumänien. www.computas.com  

Om Mattilsynet: 
Mattilsynet är en norsk, statlig myndighet som bidrar till att säkra konsumentlivsmedel och rent dricksvatten. Vi kommer att främja befolkning, växt- och 
djurhälsa, miljövänlig produktion och etiskt ansvarsfullt fiske och boskapsskötsel. Mattilsynet har även ansvar i förhållande till kosmetika och läkemedel och 
övervakar djurhälsa. Mattilsynets roll är att utarbeta förslag för, hantera och vägleda om regler, leda en riskbaserad tillsyn, förmedla information och 
professionell rådgivning och beredskap. Mattilsynet kommer att ge expertråd till ministeriet för jordbruk - och livsmedel, industri och fiskeriministeriet samt 
hälsa- och omsorg. www.mattilsynet.no 


