
 
 
  
 

 
 

Oslo kommun valde Knowit 
 
Utbildnings- och kompetensenheten i Oslo kommun har tecknat ett nytt 
ramavtal med Knowit. Avtalet har ett uppskattat värde av 124 miljoner norska 
kronor. Avtalet har en löptid på tre år, plus en option på ytterligare ett år. 
 
Syftet med upphandlingen är att stödja tjänsteinnehållet för digital interaktion mellan 
kommunala myndigheter, till och från gemensamma centrala system och till och från 
externa register och aktörer. I arbetet ingår också skötseln av Oslo kommuns 
integrationsplattform som är en viktig del av kommunens infrastruktur. 
 
– Vi har valt en leverantör som kommer att ge oss den service vi behöver under den 
avtalsperioden, säger myndighetens direktör Gerd Robsahm Kjørven i Oslo. 
 
Vid valet av leverantör har Oslo kommun betonat vikten av bred kompetens, 
leveransförmåga och förståelse för uppgiften, förutom de ekonomiska villkoren i 
avtalet. 
 
– Oslo kommun är en utmanande och spännande kund som ger bra service till sina 
invånare. Vi är glada att hjälpa till i arbetet att göra Oslo kommun till en ännu bättre 
stad att bo i, säger Erik Amundrud, vd för Knowit Objectnet i Oslo. 
 
Knowit har arbetat länge i utveckling och underhåll av systemlösningar i Oslo 
kommuns verksamheter, myndigheter och distrikt. Avtalet togs i konkurrens med tre 
andra leverantörer. 
 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att 
skapa kreativa lösningar i gränssnittet mellan strategi, design och teknik. Med entreprenörsdrivna 
enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och 
behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt 
utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i 
Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB 
(publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna 
knowitgroup.com.  
 
För mer information, kontakta 
Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30 
eller 
Erik Amundrud, vd Knowit Objectnet, +47 970 29 000 eller +47 90956 200 
 
Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för 
offentliggörande kl.10.30 den 13 juni 2013. 

 

Pressmeddelande 
13 juni 2013 


