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Strategisk Statnett-avtale til Sopra Steria

Sopra Steria blir en strategisk Statnett-partner på infrastruktur og
applikasjonsutvikling.

– De nærmeste fem årene skal vi fortsette å utvikle et smart, fremtidsrettet
og kostnadseffektivt kraftsystem som kan ta oss inn i det grønne skiftet,
samtidig som strømforsyningen skal sikres til enhver tid. Derfor trenger vi tett
og strategisk samarbeid med ledende kompetansemiljøer innenfor IT som
over tid også kan bygge kompetanse på Statnetts virksomhet, sier Beate
Sander Krogstad, konserndirektør med ansvar for IT i Statnett.



Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske
kraftsystemet.

I den nye rammeavtalen har Statnett inngått kontrakt med to leverandører på
infrastrukturområdet – og med to leverandører som skal levere
applikasjonsutvikling og -forvaltning. Sopra Steria er den eneste aktøren som
ble valgt på begge områdene.

Proaktivitet og kunnskapsoverføring

Kjell Rusti, administrerende direktør for Sopra Steria i Skandinavia, er svært
fornøyd med å samarbeide tett med Statnett i tiden fremover.

– Jeg er svært stolt over at Statnett ikke bare forblir kunde hos Sopra Steria,
men at vi nå tar samarbeidet til et nytt og mer strategisk nivå. Når Statnett nå
gjør oss til en utvalgt partner, blir det mye enklere for oss å være
fremoverlente og proaktive. Dette er jeg overbevist om at kunden vil ha mye
igjen for, ikke minst i form av kunnskapsoverføring, sier han.

Lang erfaring som strategisk partner

Applikasjonsdirektør Alf G. Johannessen i Sopra Steria forteller at
konsulentselskapet har lang erfaring med strategiske partnerskap både fra
inn- og utland.

– Vi skal bidra med kapasitet og kompetanse inn mot tunge og komplekse
utviklings- og infrastrukturprosjekter, slik at Statnett blir i stand til å levere
stabile, fleksible og innovative tjenester ut til markedet, sier han.

Ny innkjøpstrend

Ifølge Odd Inge Bjørdal, direktør for digitale plattformtjenester i Sopra Steria,
blir modellen med noen få, strategisk forankrede leverandører stadig
vanligere i Norge.

– Det er en tydelig trend i markedet der store innkjøpere heller vil
samarbeide tett med noen få partnere, enn å måtte håndtere en rammeavtale
med kanskje 10-12 selskaper som kriger mot hverandre. Som leverandør kan



man investere mye mer tid og ressurser når det følger forutsigbarhet og et
visst volum med en avtale, sier han.

800 sikkerhetsklarerte konsulenter

Bjørdal forteller at avtalen med Statnett betyr at Sopra Steria styrker seg
ytterligere på markedet for samfunnskritiske leveranser.

– Uten kraft stopper Norge opp, og nå får Statnett tilgang på våre 800
sikkerhetsklarerte medarbeidere. Vi har landets største fagmiljø for
samfunnskritisk infrastruktur, sier han.

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av
markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering.
Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og
systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private
og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap
innen sin bransje. Selskapet har 44 000 medarbeidere i 20 land, og hadde en
omsetning på € 4,1 milliarder i 2018.

I Skandinavia sørger 2100 medarbeidere for en årlig omsetning på 2,9
milliarder kroner i 2018.
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