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Hva er fremtidens største samfunnsspørsmål?
Hva skal vi leve av i fremtiden? Hvilke bærekraftige løsninger
er det som faktisk virker? Hvilken omstilling må Norge og
Norden være villige til å ta i dag for å kunne eksportere
attraktive og miljøvennlige løsninger i morgen? Hvordan kan vi
koble Norges kvalitets- og miljøbevisste næringsliv med
nordiske gründerbedrifter og utenlandske scale-ups? Hva
Særlig fokus på FNs bærekraftsmål
nr.4, 8, 9, 11, 12, 13 og 17.
kreves for å utvikle bærekraftig og skalerbare firmaer mens vi
når FNs bærekraftsmål for miljøet? Hva vil langtidseffekten bli
av å bruke ti år på powercoupling av nye og gamle norske talenter med internasjonale
seriegründere med vellykkede exits? Hvordan kan vi i Norge sørge for at våre start-ups ikke forblir
internasjonale dverger, men heller vennlige grønne kjemper på verdensmarkedet? Vi har stilt disse
spørsmålene til fire av Norges mest fremtidsrettede ledere. Her er svarene deres og våre tanker.

Thomas Berman, SoCentral. For kort tid siden ringte vi Thomas Berman for å høre hvordan
han tenker at norske aktører bør jobbe sammen på tvers av sektorer for å takle vår tids største
floker. Han hjertesukk var: “Regjeringen signaliserer at vi ikke når 2030-målene [til FN].. Vi har
holdt på i mange år nå og det er politisk vilje [i Norge] til å jobbe for miljøet, men det er et
komplekst problem. Vi må handle i dag for å få ut de [grønne] løsningene som allerede finnes.
Faren er at vi tenker 20 år frem, uten å bruke og eksportere eksisterende teknologi. Vi trenger et
brudd, en bevegelse, noe går lengre enn å inspirere allmennheten til å bli mer miljøbevisste. Vi
trenger en handlingsinkubator som bruker dagens løsninger og som utvikler morgendagens!”

Gaute Hagerup, leder i Oslo Business Region. Hagerup er svært oppdatert på
vekstområder for fremtidens virksomheter og understreket at hvis Oslo og Norge skal lykkes med å
nå ut til verden med sin grønne verdier, er vi helt avhengig av å samle talenter på tvers av
sektorene i samfunnet og samtidig bygge gode nettverk lignende miljøer i Norden. Oslo bør bygge
på momentumet vi har som Europas Miljøhovedstad fra 2019 og samarbeide med talenter fra
Malmö, Kjøbenhavn, Stockholm og Helsinki. Hagerup sier også at Norden har godt ord på seg ute
og understreker at dette er et konkurransefortrinn. “I Oslo mangler det ikke på gründermiljøer og
start-ups”, sier han, og legger til “fremtidens firmaer må evne å skalere opp virksomheten sin for å
virkelig kunne være forces for good ute i verden.” Å gå fra start-ups til scale-ups mener Hagerup er
tvingende nødvendig i tiårene som kommer for å sikre den nordiske velferdsmodellen her hjemme
og å hjelpe fremtidens verdibaserte [nordiske] selskaper å ha reell positiv innvirkning globalt.

Hilde Hukkelberg, direktør i Innovasjon Norge i London. Hukkelberg jobber til daglig på
Level 39 på Canary Wharf i London. Level 39 er en svært dynamisk tech-hub som med stor
suksess bruker sine 1250 medlemmer til å koble talent, kunder og teknologisk infrastruktur. Vi
spurte Hukkelberg hva hun tenkte KLPs nye toppetasje best kunne brukes til. Hun tok en pause før
hun svarte: “I Storbritannia og Irland regner myndighetene med at 1/3 av jobbene folk har i dag
ikke kommer til å eksistere i 2040. Kunstig intelligens og andre disruptive trender i næringslivet
kommer til å forandre jobblandskapet totalt.” Hukkelberg ser på dette er en fantastisk mulighet for
nytenkning, men også en enorm omstillingsprosess som vi må mestre. Norges industri og
næringsvirksomhet er alt kjent for kvalitet og miljøbevissthet internasjonalt. Mot slutten av samtalen
spør hun om alle aktørene i øverste etasje må være nordiske. “Ville det ikke være klokt om norsk
næringsliv satt seg ned med gründer-miljøene for å se på framtidens businessmodeller?” Andre
steg i prosessen kan være å få inn de beste fra utlandet for å bringe inn realisme og know-how fra
ulike sektorer, og særlig fra vellykkede scale-ups. “Å mentore fremtidens nordiske virksomheter
kan gjøres ved å rotere inn eksisterende [utenlandske] seriegründere i noen uker — eller opp til én
måned av gangen.” Ideen er at koblinger med norsk næring og start-ups kan gi Oslo og Norge en
pågående idéutveksling med dynamiske forretningsbyer som London, Berlin, New York, San
Francisco, Bejing og Shanghai. “Dette vil hjelpe oss å lykkes godt i fremtiden”, avslutter direktøren.

Osvald Bjelland, administerende direktør i Xynteo. Osvald Bjelland
jobber med ledere fra hele verden for å gjenoppdage vekst — på naturens
og menneskenes egne premisser. Han tror på å få ledere til å tenke vekst
på en ny måte. Bjelland er dedikert til å generere bærekraftig utbytte, på
lang sikt. Han mener fremtidens vekst bør komme de mange til nytte, ikke
bare de få.1 Vi tenker Osvald Bjelland er unikt plassert for bringe inn
globale innovasjonsledere slik som Julie Hanna.2 I 2015 utnevnte President
Obama henne som sin Ambassadør for Globalt Entreprenørskap. Med
fokus på purpose-driven profit og responsible innovation, er hun kanskje
best plassert i verden til å bringe in amerikanske seriegründere med
vellykkede exits til å veilede Norden dagens start-ups til å bli scale-ups.
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Xynteos egen Exchange/Norway-konferansen har vært avholdt årlig siden 2017. Konferansen med
ledere fra hele verden har som mål å bygge en verdibasert møteplass for innovative vekstmiljøer
fra hele kloden, her i Norge. Vi foreslår at KLP gir Osvald Bjelland og Innovasjon Norge et
mandat til å lede Nordic Centre for Sustainable Growth i ti år og at de sammen får ansvaret
for å invitere inn og rullere på alle de aktuelle norske, nordiske og utenlandske aktører som
de tror kan hjelpe Norge inn i fremtidsrettet bærekraftig vekst.

Dialog med publikum, utstillinger og showcasing av beste eksempler.
Dialog med publikum underveis,
eventer f.eks. hver andre måned med
aktuelle temaer slik som maskinlæring
og A.I., samt showcasing av gode
eksempler som theexplorer.no, portalen
for grønn norsk teknologi, tror vi er en
god måte å få nordmenn til å komme
på besøk for å nyte utsikten og få
eierskap til talenthubens vekstarbeid.
La oss bruke Norges beste utsikt, på
Norges mest sentrale plassering, til å
finne balansen mellom vekst og bærekraft — så fremtidens problemer blir nøkkelen til vekst!

Visualisere og modellere fremtiden. Toppetasjen har glassvinduer som åpner opp for å se
hovedstadens flotteste utsikt. Vi mener derfor at lokalet bør utstyres med det beste innen
storskjermteknologi og videokonferanseutstyr, så visualisering in-house og kommunikasjon med
omverdenen fungerer helt optimalt. Utdanningsinstitusjoner, aktivister og publikum kan være med
på foredrag og konferanser, åpne LIVE-streams via nettet hvor det går an å stille spørsmål. Vi ser
for oss at storskjermen muligens kan være bygget inn i de enorme vindusglassene mot byen og at
aktører slik som SmartInnovationNorway kan modellere smartby-vekst live oppå Oslos flotteste
utsikt. Hvis skjermen fungerer toveis, kan senteret lyse opp byen og vise innhold om aktuelle tema.

Mange naturlige samarbeidspartnere. I tillegg til kontaktene Innovasjon Norge og Bjelland
har, er det naturlig å rullere på en hel rekke norske aktører i alt fra én dag til tre-fire uker:
SoCentral, Oslo Business Region, SmartInnovationNorway, Norsk Industri, NHO, Oslos 40+
gründermiljøer, miljøstiftelsen Zero, Beveg Byen, Universitetet i Oslo, Oslo Met., Smart Bodø,
Yara, Norges Forskningsråd, Ungt Entreprenørskap, Hyperthermics, Norce, Klima- og
miljødepartementet, Sintef og mange mange andre fra hele landet. Fra Norden er det naturlig å
invitere inn lignende miljøer fra storbyene. Globalt bør aktører fra vekstområder på alle kontinenter
inviteres inn til workshops, for å bygge nettverk og for å være pådrivere for talentutvikling og vekst.
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