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Norsk biståndsorganisation förnyar IT-avtal med Rejlers   
 
Kirkens Nødhjelp i Norge, en av Nordens största biståndsorganisationer, förlänger sitt avtal med 
Rejlers gällande verksamhetens IT-drift. Kirkens Nødhjelp har anlitat Rejlers sedan 2007 och 
med verksamhet i många länder med varierande kvalitet på infrastruktur, ställer organisationen 
höga krav på IT och kommunikation.  
 

- Ett väl fungerande IT-system är avgörande för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Vi arbetar 
ofta under svåra förhållanden, med biståndshjälp i över trettio av världens fattigaste länder, 
säger Bjørn Are Geithus, IT-chef på chef på Kirkens Nødhjelp och fortsätter:  

- En gemensam IT-plattform är en förutsättning för att våra medarbetare ska kunna samarbeta 
effektivt över gränserna. Vi är en stor organisation som har som mål att ge bästa möjliga 
bistånd för varje investerad krona, därför är det viktigt för oss att IT-driften är optimal och 
kostnadseffektiv. Vi är mycket nöjda med de tjänster Rejlers tillhandahåller och vårt samarbete, 
säger Bjørn Are Geithus. 

 
IT-avtalet som nu har förnyats omfattar drift av infrastruktur, applikationer, kontorssupportsystem och 
IT-stöd till 1100 användare utspridda över hela världen, inklusive stöd till totalt 19 fältkontor i tredje 
världen. 
 

- Kirkens Nødhjelp ställer höga krav på sina leverantörer och vi är mycket stolta över vårt 
mångåriga samarbete samt glada att få förnyat förtroende, säger Rene Eriksen, ansvarig för 
Industry på Rejlers i Norge.  

 
 
För ytterligare information kontakta: 
Thomas Pettersen, VD Rejlers Norge, +47 950 22 323, thomas.pettersen@rejlers.no 
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, +46 70 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Kirkens Nødhjelp  
Kirkens Nødhjelp startade 1947 som en liten insamlingsorganisation. Idag är de en av Nordens största hjälporganisationer med 
en årlig förvaltning av biståndsmedel på cirka 1 miljard NOK, verksamhet i 31 länder och hjälparbete genom ACT-alliansen med 
130 länder. www.nca.no 
 
Om Rejlers 
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en 
plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och 
medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, 
fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 
2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 
www.rejlers.com 
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