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FORORD
Denne rapporten beskriver aktiviteten til
NExTdigital i 2019.
Vårt tredje driftsår har vært hektisk,
engasjerende og lærerikt. Over 750 personer
har deltatt på arrangementene våre, og rundt
70 har vært aktive i arbeidsgrupper. Vi har
tatt i mot flere nye medlemmer, og inngått
partnerskap med FN-laben i Ålesund. Vi
takker våre medlemmer, støttespillere og
partnere for innsatsen, og gleder oss til å gå
inn i 2020 sammen med dere.
Ålesund, 16. januar 2020,
NExTdigital

Kine Berild Norheim
Daglig leder
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SAMMENDRAG
NExTdigital har i 2019 hatt én ansatt og én fast innleid prosjektleder i rundt 40 %.
Året har vært preget av svært høyt aktivitetsnivå - gjennomføring av to
nettverkssamlinger, to lederforum, to medlemsturer, fem workshoper og åtte
meetuper, koordinering av tolv arbeidsgrupper og rekruttering av seks nye
medlemsbedrifter. I tillegg har vi bidratt aktivt inn i 19 andre arrangementer.

2019 startet med at vi samlet nettverket til

gjennomsnitts-score på 8,4/10 fra

Kick-off for arbeidsgruppene og

deltakerne som svarte på evalueringen.

topplederforum på Giske i januar. Ti nye
arbeidsgrupper møttes for første gang, og

Et lingnende arrangement ble gjennomført

jobbet sammen i workshop som ble

på Ekornesbua i august, da med tilnærmet

gjennomført av DRIW. Parallelt ledet vår

like god evaluering på 8,2/10. Tre av

styreleder Geir Balsnes vårt første

arbeidsgruppene rundet av før sommeren,

lederforum for topplederne i

og to nye startet opp under høstsamlingen

medlemsbedriftene.

i august.

I tillegg til workshop og lederforum,

I november var vi medarrangør av tur til

inneholdt programmet faglige innlegg,

verdens største messe for smarte byer, i

middag og en uformell del til slutt.

forbindelse med vårt partnerskap med FN

Arrangementet fikk svært positive

Smart Sustainable City Lab som åpnet i

evalueringer fra deltakerne, og en

Ålesund samme måned.
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MEDLEMMENE VÅRE
stock maturiy

NExTdigital har per 31.12.19 16 medlemsbedrifter, som representerer et bredt
spekter av bransjer og organisasjonsformer. Både privat næringsliv, det offentlige
og akademia er solid representert, og bidrar til et rikt samspill og innovasjon på
tvers.
Tverrfaglig samarbeid og erfaringsutveksling ligger i kjernen av vår virksomhet og vårt
formål. Vi opplever at medlemmene våre finner felles utfordringer og muligheter, og lærer
seg å møtes og lære av hverandre på nye måter og arenaer.
Sammen skal vi styrke regionen og arbeidsplassene her. Sammen skal vi gå framtida i møte.

Offshore Simulator Centre/Augment City (bildet
t.v.) og Helse Møre og Romsdal (bildet t.h.) er to
av bedriftene som ble medlemmer i 2019.
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AKTIVITETER

Aktivitetene i NExTdigital kan deles inn i to hovedkategorier - inspirasjon og innsikt.
Konferanser og meetups er åpne for alle, mens workshoper og nettverksturer som
hovedregel er forbeholdt medlemmene i NExTdigital.
Følgende NExTdigital-arrangementer har vært gjennomført i 2019, i tillegg til samlinger i regi
av arbeidsgruppene og aktiviteter vi har vært aktive bidragsytere til:
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WORKSHOPER OG MEETUPER
De aller fleste arrangementene våre er workshoper og meetuper, som
berører et bredt spekter av temaer knyttet til blant annet teknologi,
ledelse, strategi og arbeidsmetodikk. Vi legger også opp til bedriftsbesøk
hos alle medlemsbedriftene, som her hos Optimar på bildet under.

Bildet er fra meetupen hos Optimar 12. mars. Arrangementet startet med innlegg i
kantina, før de som ønsket ble tatt med på omvisning i produksjonen.

Over, t.v.: Fra meetup 3. september om IoT og
gründerskap, der Disruptive Technologies og NoFence
holdt innlegg.
T.h.; Faksimile fra nett.no i forbindelse med seminar
om helse- og velferdsteknologi 17. oktober, arrangert i
samarbeid med ALV Møre og Romsdal.
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WORKSHOPER OG MEETUPER

Over: Gjennom vårt samarbeid med IDC - Industridesignkonferansen, kunne vi i 2019 tilby medlemmene våre
å delta på tre workshoper med henholdsvis Designit, Eggs Design og Æra Strategic Innovation

Over: 13. september inviterte vi til sikkerhetsseminar i samarbeid med ÅKP. Arrangementet var fulltegnet.
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LEDERFORUM
NExTdigital har i 2019 arrangert to lederforum, parallelt med workshopene for
arbeidsgruppene under kick-off i januar og høstsamlingen i august. Forumene har
vært ledet av styreleder Geir Balsnes, og deltakerne har diskutert tema som
digitalisering, strategi og ledelse.

F.v. Erik Espeset (Tafjord), Astrid Eidsvik (Ålesund kommune), Ingvild Vartdal (Adviso), Torill Standal
Eliassen (Avento), Eva Vinje Aurdal (Ålesund kommune), Øystein V. Fauske (Ekornes), Kjell Slinning
(Sunnmørsposten), Gunnar Hareide (Tafjord), Geir Balsnes (Avento og styreleder NExTdigital), Trond
Nydal (Sparebanken Møre), Marte Aarseth (Atea), Cathrin Ødegård (DRIW)

F.v. Trond Nydal (Sparebanken Møre), Jan Nybø (Atea), Erik Espeset (Tafjord), Geir Balsnes (Avento og
styreleder NExTdigital), Kari Aina Eik (FN, U4SSC), Cathrin Ødegård (DRIW), Eva Vinje Aurdal (Ålesund
kommune), Astrid Eidsvik (Ålesund kommune), Torill Standal Eliassen (Avento), Olav Holst-Dyrnes
(Ekornes), Arild Honningsvåg (Sunnmørsposten
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ARBEIDSGRUPPENE
stock maturity

NExTdigital har i 2019 hatt tolv aktive arbeidsgrupper. I
forbindelse med høstsamlingen i august gikk to ut, og
samtidig ble to nye startet opp. Her er et lite overblikk.

38%

finance growth

Glimt fra arbeidsgruppen for cyber security, i forbindelse med gruppens siste samling i 2019.

Oversikt over arbeidsgruppene i 2019:
- Den digitale kundereisen (to grupper)
- E-commerce og sosiale medier
- Digital workplace
- Iot/sensorikk
- Smart Sustainable City Ålesund
- Kunstig intelligens med fokus på
maskinlæring
- Cyber security
- Bærekraftig varereise/sirkulærøkonomi
Tre av deltakerne i gruppen "Den digitale

- Gamification

kundereisen"

- Automatisering/RPA
- Innsikt/prediktiv analyse
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ARBEIDSGRUPPENE

Glimt fra arbeidsgruppen for kunstig intelligens/maskinlæring.

Glimt fra arbeidsgruppen for e-handel og sosiale medier

Du kan lese mer om arbeidsgruppene våre på
nextdigital.no/nyheter
I etterkant av strategisamlingen i desember
2019 (beskrevet på siste side) har det blitt satt i
gang et arbeid med neste fase for gruppene. Det
legges nå en ny strategi for hvordan og i hvilken
grad de skal følges opp videre, og et rammeverk
for hvordan de kan skape forretningsverdi for
medlemsbedriftene.
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FN SMART SUSTAINABLE
CITY LAB ÅLESUND
NExTdigital har helt siden planleggingsfasen vært en aktiv støttespiller for FN Smart
Sustainable City-satsingen i Ålesund. Sommeren 2019 signerte vi offisiell partneravtale med
den nye Framtidslaben, og i november var NExTdigital medarrangør av partnertur til verdens
største smartbymesse i Barcelona. Over 40 personer tilknyttet Ålesund og NExTdigital var
representert på standen vår (som vi delte med andre partnere).
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STYRET VÅRT
NExTdigital har et aktivt, kompetent og engasjert styre, som består av
representanter fra eierbedriftene. Geir Balsnes kom inn som styreleder
høsten 2018, og var da leder for konsulentene i Norden i teknologi- og
ledelsesrådgivningsselskapet Gartner. Balsnes leder i dag
rådgivningssatsingen i Avento.

Styret frem til mai 2019: F.v. Ola Engvik (Tafjord Marked), Stian Bang (Avento), Geir Balsnes (styreleder), Torill Standal
Eliassen (Avento), Cathrin Ødegård, Driw), Øystein Vikingsen Fauske (Ekornes), Bjørn Petter Haugen (Sparebanken
Møre)

Det nye styret, valgt i mai 2019 og endret i ekstraordinær generalforsamling 11. desember,
består av følgende personer:
- Geir Balsnes (Avento, styreleder)
- Sofie Fylling Helland (DRIW)
- Øystein V. Fauske (Ekornes)
- Steffen Viddal (Viddal Automasjon)
- Bjørn Petter Haugen (Sparebanken Møre)
- Elin Slinning Hessen (Tafjord Marked)
- Torill Standal Eliassen (Avento)
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MARKEDSAKTIVITETER
Å bygge synlighet, troverdighet og identitet betyr mye for både intern og
ekstern forankring. Vi legger derfor stor vekt på markedsføring og
kommunikasjon - både i det daglige, og i forbindelse med arrangementer og
andre begivenheter.
Hjemmesiden nextdigital.no oppdateres løpende, gjerne flere ganger i uken. Her
finner man både nyheter, kontaktinformasjon, medlemsoversikt og
arrangementskalender med påmelding.
I starten av året ble det dessuten produsert to filmer, støttet av Innovasjon Norge, de
har vi stor nytte av å kunne vise fram i starten av alle arrangementer, i
rekrutteringsmøter, i forbindelse med foredrag og i andre sammenhenger.

Hovedmålgrupper:

Kanaler:

Eksisterende og potensielle medlemmer

nextdigital.no

Styret

Foredrag og juryarbeid

Samarbeidspartnere

Redaksjonell omtale

Øvrige interessenter

Facebook - ordinær side og medlemsgruppe
Teams - intern samhandling i
administrasjon og mot arbeidsgruppene
LinkedIn
Instagram
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HVA HAR VI LÆRT?
I august 2018 gikk NExTdigital inn i fase 2.0, da ny styreleder, daglig leder og
prosjektleder kom inn samtidig. Vår filosofi har fra første dag vært at vi både skal
jobbe agilt og vitenskaplig forankret. Viktige ledestjerner er Spotify-modellen (som
beskrevet under) samt vår daglige leders egen forskning innen innovasjonsledelse og
strategi, som viser viktigheten av å bygge en delings- og læringskultur basert på tillit
og tilhørighet. Dette er noe vi har med oss i alt vi gjør.
Det vi ser, er at det fungerer i praksis. Når bedriftene kommer inn i NExTdigital, sier alle at de
er spesielle og ikke ligner de andre. Etter en tid, forteller de om hvor mye de har til felles og
kan lære av hverandre - det være seg teknologi, ledelse, arbeidsmetodikk eller andre områder.
Flere forteller også at de har fått ny giv, prosjektidéer eller har blitt mindre redd for å ta
initiativ til endring og testing. Gjennom å bygge psykologisk trygghet hos medlemmene, og
sette fokus på viktigheten av å feile fort og dele erfaringer, bygger vi sammen et fundament for
innovasjon og nye perspektiver.

Vi føler oss privilegerte som har fått lede NExTdigital
gjennom 2019 i lag. Ingen dager har vært like, og det har
gått i et bankende kjør. Det har vært et år preget av
begeistring, gode samarbeidspartnere, stor læring og noen
frustrerende dager. Vi har blitt mange stolte øyeblikk og
noen parkeringsbøter rikere.
Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke for samarbeidet
i 2019, og ønske dere alle et riktig godt 2020!
Alt godt,
Kine og Marie
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VEIEN VIDERE
NExTdigital går nå inn i sitt fjerde driftsår, og det er tid for å vurdere veien
videre. Derfor ble det i desember 2019 arrangert strategisamling i
forbindelse med årets siste styremøte.
Her deltok også et utvalg øvrige representanter fra medlemsbedriftene, som ikke er en del av
styret. Hensikten var å få et større mangfold i strategiarbeidet, samt perspektivet fra personer
som kjenner nettverket relativt godt, men som samtidig har perspektiv som utenforstående.
Dette er noe av det som ble drøftet:
- Geografi og antall medlemmer - hvor skal vi, hvor stor skal vi være?
- De ulike målgruppene; ledere/ledergrupper, samfunnet, ansatte
- Konseptet - står det seg?

Etter at NExTdigital i 2017 og 2018
arrangerte Move Your Brand og NExT Tech,
har konferanser vært nedprioritert til fordel
for andre aktiviteter. Samtidig har det vært
et ønske fra flere av medlemmene at vi skulle
arrangere konferanse på nytt, og vi landet
derfor på å gjøre det på nyåret i 2020
sammen med gode samarbeidspartnere.
20. januar er det klart for NEXT UP!
Merkevarebygging på Arbeideren i Ålesund,
med foredragsholdere fra blant annet
Chelsea FC, Vipps og Stockholm School of
Economics.

Magien ligger i kombinasjonen

av ulike kompetanser, erfaringer og perspektiv

