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Innleiing
Framtidslaben har vore i drift i eit godt år. Og for eit år det har vore!
Vi har no 59 partnarar i laben som til saman driv 17 prosjekt, vi gjennomførte
8 partnartreff i 2020 og har halde og vore med på mange webinar - både
internasjonale og nasjonale, om berekraftige samarbeid og korleis vi skal
samarbeide smart og framtidsretta.
Framtidslaben har bidratt til at regionen har fått tildelingar på fleire millionar
kroner til prosjekt drive av det offentlege, næringslivet eller av dei i samarbeid.
Vi ser at Framtidslaben som møteplass er kjerna i visjonen vår om å gjere ord til
handling. Det at Framtidslaben er ein nøytral aktør og ikkje minst ein fysisk stad
der aktørar frå næringslivet, akademia, organisasjonar og det offentlege kan
møtast, har bidratt til at vi i framtida vil sjå resultat som vil gagne regionen på
fleire måtar og fleire plan.
Vi meiner at vi står på trygg grunn når vi seier at Framtidslaben har vore
med å auke attraktiviteten til regionen og skape nye arbeidsplassar. Eit godt
eksempel er vår forsknings- og utviklingspartnar AugmentCity, som gjennom
utviklinga av digitale tvillingar og samarbeidet med Framtidslaben og partnarar har kunne tilsett fleire i selskapet.
På grunn av drifta i laben, samarbeidsprosjekt og synergieffektane dette gir,
har NTNU oppretta nye studieplassar i Ålesund. I tillegg har dei oppretta to
stipendiatstillingar.
Vi slit med alderssamansetninga i fylket og unge kloke hovud ønsker vi varmt
velkomne. Skal regionen vår vere attraktiv for dei unge å busette seg i slik at
dei med rett kompetanse vil komme og bygge regionen i framtida, er det
viktig med eit næringsliv som er framtidsretta og nyskapande, noko vi ønsker
å bidra til.
Inn i 2021 ser vi fram til fleire aktivitetar og konkrete prosjekt mellom partnarane. Prosjekt som vil ta for seg det som verda ser på som si største utfording
framover – korleis kan vi bli berekraftige innan klima og miljø, livskvalitet for
innbyggarane og økonomi. Framtidslabens oppgåve er å knyte idear og folk
saman slik at vi kan lage gode løysingar lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.
Med ønske om eit smart og berekraftig 2021
Dagleg leiar i United Future Lab Norway
Marielle Furnes Mannseth
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1. Kva er United Future Lab Norway
Det fulle namnet til Framtidslaben er United Future Lab Norway, men namnet Framtidslaben blir brukt I daglegtalen. Bakgrunnen for namnet:
UNITED
Framtidslaben er ein del av FNs program for smarte og berekraftige byar: U4SSC IP
- United for Smart og Sustainable Cities implementation program. Vi har difor vald å
bruke United i namnet. Det signaliserer at partnarane er saman i arbeidet i Framtidslaben- og også samarbeidet med FN (UN på engelsk).
FUTURE LAB
Det fins fleire smartbylabar rundt om i verda - og det fins berekraftslabar.
Future Lab/Framtidslaben dekker både omgrepa «smart» og «berekraftig»; inga fram
tid utan å vere både smart og berekraftig.

Korleis arbeider vi i Framtidslaben?

Hovudmålet til Framtidslaben er å legge til rette for samarbeid på tvers av sektorar.
Målet med partnarskapet er å gå frå ord til handling. Framtidslaben fasiliterer og
hjelper partnarane til å samarbeide konkret i smarte og berekraftige prosjekt. Målet
er å bidra til å gjere det mogleg å finne løysingar på dei utfordringane samfunnet
har og bidra til å nå FNs berekraftsmål.

AKADEMIA

PARTNARAR

PRIVAT
SEKTOR

NORWAY
Vi er den første Framtidslaben i Norge i samarbeid med FN. Framtidslaben har lokale,
regionale og nasjonale partnarar frå næringsliv, akademia, offentlege instansar og
organisasjonar. Fleire internasjonale partnarar og samarbeidet med FN, gir eit behov
for å plassere oss geografisk.
SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLA

Frå ord til handling
FNs berekraftsmål 17 er hovudmålet til United Future Lab Norway.
Berekraftsmålet understrekar at kvar enkelt aktør ikkje kan nå
berekraftsmåla åleine eller gjennom berre eigne enkelthandlingar. Aktørane i samfunnet må jobbe saman og samtidig.

Framtidslaben si oppgåve er å legge til rette for at partnarane
skal samarbeide om å realisere konkrete prosjekt. I Framtidslaben deler partnarane kunnskap, kompetanse og erfaring slik at
dei kan finne felles løysingar på eigne utfordringar.
Ein viktig faktor som skil Framtidslaben frå andre smarte og berekraftige labar, er
forskings- og utviklingsavtalen med Offshore Simulator Center(OSC) for å arbeide
med utvikling av digitale tvillingar. Ålesund kommune var den første kommunen i
verda som fekk laga ein digital tvilling ved hjelp av OSC og dotterselskapet Augment City.
Framtidslaben jobbar for å stimulere til at teknologi og simuleringsverktøy blir tatt i
bruk der det er mogleg i prosjekt, og at dei som ønsker det, skal ha tilgang til slike
verktøy.
Framtidslaben er også ein av to labar i verda i U4SSC-nettverket, forankra i FN.
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UNITED FUTURE
LAB NORWAY

OFFENTLEG
SEKTOR

SMARTE &
BEREKRAFTIGE
PROSJEKT

INNBYGGARAR OG
ORGANISASJONAR

2. Historia – kort fortalt
I kommunesamanslåinga var det eit klart politisk initiativ om at nye Ålesund kommune skal ha ei tydeleg satsing på offentleg innovasjon og utvikling. Parallelt med
denne prosessen, oppstod det fleire tilfeldige treff mellom ulike aktørar, blant anna
Kari Aina Eik, generalsekretær i OiER (FNs økonomiske organisasjon), tilsette ved
Offshore Simulator Center og leiarar i Ålesund kommune. Desse møta førte til at
Ålesund kommune blei med i U4SSC-nettverket, saman med nabokommunane Sula
og Giske. U4SSC er eit nettverk for byar med fokus på smart og berekraftig by- og
samfunnsutvikling. U4SSC utfordra Ålesund kommune til å etablere United Future Lab
Norway. Framtidslaben blei etablert saman med partnarar frå privat næringsliv,
akademia og andre aktørar i offentleg sektor.
7. november 2019 blei Framtidslaben offisielt opna med over 300 besøkande. Den
var i drift frå 1. januar 2020.

3. Relasjon til FN og U4SSC
United Future Lab Norway er ein del av United for Smart and Sustainable Cities implementation program (U4SSC IP). Målet er å få nasjonale og internasjonale partnarar
og fleire gode prosjekt som kan brukast som mal for internasjonale prosjekt. Eitt av
prosjekta som OiER har initiert, er Jakta på berekraftsmetoden.
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KPI-analysen

Utgangspunktet for arbeidet i og rundt United Future Lab Norway, er FNs analysar
av kor berekraftige og smarte samfunn er. Målet er å bidra til å nå FNs berekraftsmål
innan 2030. 17 FN-organisasjonar, rundt 300 organisasjonar og representantar frå
privat næringsliv og offentleg sektor står bak utviklinga av eit sett nøkkeltal - KPI-ar,
som gjer at byar kan gjere desse målingane.
Det er 92 samfunnsområde som er med i KPI-analysen. Utgangspunktet for nøkkel
tala er dei 17 berekraftsmåla til FN.

Berekraftsfylket og fleire av kommunane som er partnar i Framtidslaben, er ein del
av Det norske bærekraftsnettverket, eit nasjonalt samarbeidsforum for norske kommunar og fylkeskommunar som har gjennomført KPI-analysen og som arbeider
med berekraft med basis i U4SSC. Nettverket skal utvikle arbeidsmåtar og verktøy
slik at kommunane gjennom samarbeid kan nå berekraftsmåla raskare. Dette vil bli
synleg gjennom lokale utviklingsprosjekt, involvering av innbyggarane, samarbeid
med næringslivet og lokale prioriteringar som set sosial, økonomisk og miljømessig
berekraft høgare på dagsordenen.
Saman med Ålesund kommune, er Framtidslaben representert i sekreteriatet i
nettverket og kommunikasjonsansvarleg sit også i kommunikasjonsgruppa for
nettverket.

Smartbyene

Ein samarbeidsarena der dei største byane i Norge samarbeider om gode løysingar
på ulike behov. Organisert som arbeidsgrupper med ulike tema, bla: innbyggarinvolvering, opne data, mobilitet.
Framtidslaben er representert i styringsgruppa saman med Ålesund kommune.

5. Organisering
Ålesund kommune har ansvar for dagleg drift og organisering av Framtidslaben.
Dette inneber mellom anna ansvar for lokalet ved NMK og stillingsressursar knytt til
fasilitering og organisering av arbeidet i laben.

Framtidsrådet

Framtidsrådet er ei rådgivande gruppe som er vald frå partnarane og som møtast
jamleg. Rådet drøfter moglegheiter og utfordringar i drifta i samarbeid med teamet
i Framtidslaben.

4. Berekraftsfylket, Berekraftsnettverket og Smartbyene
Møre og Romsdal var det første fylket i Norge som blei med i U4SSC-IP. Fylkeskommunen er partnar i Framtidslaben.
Ambisjonen til fylket er å gjere Møre og Romsdal til Berekraftsfylke nummer 1 i Norge.
Som ein del av dette arbeidet, har fylkeskommunen initiert arbeidet med at alle
kommunane skal gjennomføre KPI-analysen til U4SSC. Sentralt i Berekraftsfylket står
samarbeid med privat næringsliv, foreiningar, frivillig sektor og kulturlivet om kon
krete prosjekt og satsingar. United Future Lab Norway er ein del av dette arbeidet.
6

Frå Framtidsrådets møte hausten 2020 – dei som var til stade fysisk.

Frå venstre bak: Arne Grim Maurstad - Norconsult, Geir Balsnes - NExTdigital, Sissel Standal – Fagerlia vgs, Anne
Lise Sagen Major – Framtidslaben, Sindre Rovde – Framtidslaben, Annik Magerholm Fet – NTNU, Marielle Furnes
Mannseth – Framtidslaben, Gjermund Kvernmo Langset – Framtidslaben/The North West, Kristine Oda Waderhaug Sæther - Framtidslaben
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Framtidsrådet består av ti valde representantar frå partnarane. I tillegg deltar representantar frå Innovasjon Norge og Forskningsrådet som observatørar.
I 2020 har desse vore med i Framtidsrådet:

6. Teamet – og kven som kom når. Finansiering og tilknyting

Marielle Furnes Mannseth – frå juni 2020
Dagleg leiar. Stillinga er finansiert av Fylkesmannen og fylkeskommunen, tilknyting til staben for strategi, samfunns- og
næringsutvikling.
• Leier dagleg drift av laben •Strategisk
utvikling •Sikrar godt samarbeid mellom
partnarar •Dialog med potensielle partnarar

Anne-Bente Skjellum - frå november 2019
Kommunikasjonsansvarleg tilsett i
Ålesund kommune med tilknyting til
kommunikasjonsstaben.
•Redaktøransvar for nettsider og sosiale
medier • Strategisk kommunikasjon
• Rådgiving til team og partnarar
• Mediekontakt

Kristine Oda Walderhaug Sæther – frå
april 2020
Koordinator tilsett i Ålesund kommune
med tilknyting til staben for strategi,
samfunns- og næringsutvikling.
•Koordinering og tilretteleggar for dagleg drift, booking•Planlegging og gjennomføring av møte og arrangement •
Partnarkontakt

Andreas Amundsen - frå november 2020
Koordinator for digital tvilling. Stillinga
er finansiert av Fylkesmannen og fylkes
kommunen.
• Dagleg og strategisk arbeid med infrastruktur og prosjekt knytt AugmentCitys
digitale tvilling • Strategiar for å plassere
digital tvilling i ein regional, nasjonal og
internasjonal kontekst.

Gjermund Kvernmo Langset - frå juni
2020
Dagleg leiar i The North West, eit aksjeselskap eigd av kommunar og fylkeskommune.
• Regionutvikling gjennom møteplassar
på tvers av sektorar og organisasjonar
•Konkretisere moglegheitene i
berekraftsmåla

Anne-Lise Sagen Major – frå november
2019
Framtidsnavigatør tilsett i Ålesund
kommune med tilknyting til staben for
teknologi og innovasjon
•Forsking, innovasjon og utvikling •Verkemiddelapparat •Nettverksbygging
•Idéutvikling og prosjektkoordinering

7. Arbeidet med strategien vidare
Sindre Rovde – frå november 2019
Smartbykoordinator/innovasjonsjeger
tilsett i Ålesund kommune med tilknyting
til staben for teknologi og innovasjon.
•Prosjektoversikt •Innovasjonsprosjekt
•Utvikling av AugmentCity/digital tvilling
•Tekniske løysingar
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Inger Synnøve Remme - frå juli 2020
Næringssjef i Ålesund kommune med
tilknyting til staben for strategi, samfunnsog næringsutvikling.
• Regionsutvikling gjennom samarbeid
med næringslivet •HoppID • fungerande
Dagleg leiar for Haram Næring og Innovasjonsforum

Hausten 2020 har teamet jobba med spissing av strategien for Framtidslaben,
inkludert namneendring. Dokumentet Målsetting og fokusområde 2021 United
Future Lab Norway skildrar strategien for 2021.
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8. Partnarar

Strategiske samarbeid

Framtidslaben består av partnarar frå offentleg sektor, privat næringsliv, organisasjonar og akademia. Saman utgjer dei ein samarbeidsarena og eit nettverk som skal
jobbe for smart og berekraftig samfunns-, by- og næringsutvikling. Partnarane deler
kunnskap, erfaring og kompetanse, og samhandlar i prosjekt.

Desse er:

Partnarbedriftene per 22.12.2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aco Anlegg AS
Sparebanken Møre
Ekornes AS
Gagn Consulting AS
Kartverket
NMK Eiendom
Optimar
ÅRIM
Aalesunds Fotballklubb AS
Sula kommune
Augment City
Doxacom
Admit
BDO Norge
Energiråd AS
Mørenett
Kystverket
Norconsult
Aggregat Kunstner-fellesskap
Fagerlia
videregående skole
Material Mapper
Cowi
Digerneset Næringspark
DNB Bank ASA
EnviDan AS
FIRST Scandinavia
NExTdigital
Helse Møre og Romsdal Helseforetak
H I Giørtz Sønner AS
Høgskulen i Volda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material Mapper
Ålesund parkering AS
Microsoft
Møre og Romsdal arkitektforening
NHO Møre og Romsdal
Asplan Viak
Nærings-foreningen i
Ålesundregionen
Haram Næring og Innovasjon
Pipelife Norge AS
SINTEF Ålesund AS
Møre og Romsdal Røde Kors
Epson Europe VB Norway Branch
Sunnmøre Soningssenter
Tafjord Kraft
Møre og Romsdal fylkeskommune
Norce Norwegian Research Centre
AS
Giske kommune
Sykkylven kommune
Sunnmøre Regionråd
Statens vegvesen – Transport Midt
62NORD
Bodø kommune
Avento
Atea
Metapod
ÅKP
Jets
NTNU

Samarbeid for å nå måla er kjerna i arbeidet i Framtidslaben. Alle partnarane er
viktige for oss, men nokre partarar er det naturleg og strategisk riktig å ha eit utvida
samarbeid med.

ÅKP
ÅKP er Sunnmøres leiande leverandør av tenester for entreprenørskap, innovasjon,
nettverksbygging og nettverksbygging. ÅKP fasiliterer også Norges mest komplette
inkubatorsystem, klyngeprogramma GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea
og fleire andre nasjonale og internasjonale prosjekt.
ÅKP held til i samme bygg som Framtidslaben og Ålesund kommune er den største
eigaren. ÅKP og Framtidslaben har mange felles mål, krysningspunkt og like arbeidsformer. Det er derfor naturleg og viktig med eit tett samarbeid for å utnytte syner
giane som finns, samtidig som det skal vere eit klart grensensitt til ulike fokus og
tenesteområde. I 2020 har det vore fleire møte og workshops for å avklare og finne
gode former for samarbeid.
NTNU
Samarbeidet med NTNU er viktig. Fleire konkrete prosjekt, akivitetar og nye stillingar
har oppstått i 2020, der samarbeidet med Framtidslaben har vore ein viktig årsak.
NTNU har etablert forskningsarenaen Sustainability Analytics, som skal utvikle forskning og utdanning relatert til berekraftig samfunnsutvikling. Arenaen er involvert i
prosjektet Smart plan. I prosjektet arbeider NTNU saman med blant andre Ålesund
kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune for å utvikle eit digitalt støtteverktøy
for å ta avgjerder når det gjeld klima-, areal- og transportplan.
Institutt for IKT og realfag (IIR) har tilsett to nye stipendiatstillingar, ei for tematikken
smart by og ei for smart by og digital tvilling. Begge skal samarbeide tett med
kommunen og OSC. IIR har også etablert IE-laben ved Framtidslaben. Det er ein
lese- og møteplass for masterstudentane i simuleing og visualisering slik at dei skal ha
tilgang på nettverk, prosjekt og samarbeid som foregår i Framtidslaben.
Framtidslaben er også tatt inn som partnar i NTNUs BusinessHUB for Sustainability
(BH4S) som skal bidra til implementering av berekraftstrategiar i SMB’er og offentlege
organisasjonar.
OSC
Augment City/Offshore Simulator Center(OSC) leverer avanserte offshore-simulatorar
og opplæringskonsept for å auke tryggleiken for personell involvert i krevjande
offshore-operasjonar. Denne teknologien blir no brukt for å modellere byar og utvikle
digitale tvillingar gjennom dotterselskapet AugmentCity.
United Future Lab Norway har inngått ein forsknings- og utviklingsavtale med OSC/
AugmentCity om utvikling av digitale tvillingar.
OSC/Augment City held til i samme bygg som Framtidslaben og er også ein viktig
partnar i prosjekt knytt til digital tvilling, mellom anna i Smart Plan.
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Innovasjon Norge og Norges forskningsråd
Innovasjon Norge og forskningsrådet er assosierte medlemmar av Framtidslaben
for å kunne vere samtalepartnarar for å utvikle gode innovasjonsprosjekt med eit
tydeleg berekraftsperspektiv og vere til hjelp når partnarar ønsker kontakt med
verkemiddelapparatet.

rådgir og er støttespelarar. Partnarane eig sjølv prosjekt og metodikk.
Prosjekta som har vore og er i gang per 30.12.2020
Livet&Sånn
Prosjekt Soning
SMART PLAN
Hackathon
Bildeling
Smart Sirkulær by
Atea – del dine data Smart Water
Klimafotavtrykk
grøne innkjøp
Jakta på
berekraftsmetoden

NExTdigital
NExTdigital og Framtidslaben har eit tett samarbeid, spesielt knytt opp mot korleis
drive med nyskaping. I 2021 skal vi samarbeide om arbeidsgrupper med fokus
sirkulærøkonomi. NExTdigital er eit samarbeid innan teknologisk utvikling.

SVOLT

9. Prosjekt
a. Om prosjekt
UTRYDDE
Framtidslaben skal legge til rette for at partnarane kan gjennomføre prosjekt med FATTIGDOM
fokus på smart og berekraftig by-, samfunns- og næringsutvikling. Idear til prosjekt
kan oppstå når og kor som helst, eksempelvis gjennom U4SSC si KPI-analyse, eit
eksisterande prosjekt, studentoppgåver, partnartreff etc.
Teamet i Framtidslaben bidrar
inn mot prosjekta
som fasilitatorar. Vi koplar partnarar, TIL ALLE
PROSJEKT
I FRAMTIDSLABEN

OFFENTLEG
SEKTOR

PLANLEGGING
RESSURSSETTING
PROSJEKTEIGARSKAP
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REIN ENERGI
UTRYDDE
UTRYDDE
TIL ALLE
FATTIGDOM
SVOLT

ANSTENDIG
ARBEID
UTRYDDE
GOD
HELSE OG
OG ØKONOMISK
SVOLT
LIVSKVALITET
VEKST

UTDANNING

MELLOM KJØNNA

SANITÆRFORHOLD

GOD
GOD
HELSE OG
INDUSTRI,

MINDRE
GOD
LIKESTILLING

REINT
VATN OG GODE
BEREKRAFTIGE
LIKESTILLING
BYAR OG

REINT
VATN OG GODE
ANSVARLEG

INNOVASJON OG
ULIKSKAP
SANITÆRFORHOLD
FORBRUK OG
LIVSKVALITET
UTDANNING
UTDANNING
MELLOM
KJØNNA
MELLOM
KJØNNA
LOKALSAMFUNN
Forskningsrådet
finansierer
prosjektet
medSANITÆRFORHOLD
7 millionar kroner over
INFRASTRUKTUR
PRODUKSJON
3 år.

Prosjektet har eiga nettside: smartplanlegging.com

REIN ENERGI

REIN
ANSTENDIG
ENERGI ARBEID
STOPPE
TIL
OGKLIMAENDRINGANE
ALLE
ØKONOMISK
VEKST

UTRYDDE
STOPPE
FATTIGDOM
KLIMAENDRINGANE

UTRYDDE
UTRYDDE
STOPPE
LIVET I
FATTIGDOM
SVOLT
KLIMAENDRINGANE
HAVET

ANSTENDIG
INDUSTRI,
LIVET I ARBEID
INNOVASJON
OG
OG
ØKONOMISK
HAVET
INFRASTRUKTUR
VEKST

MINDRE
INDUSTRI,
LIVET PÅ
INNOVASJON
OG
ULIKSKAP
LAND
INFRASTRUKTUR

MINDRE
BEREKRAFTIGE
FRED,
RETTFERD
BYAR
OG
OG
VELFUNGERANDE
ULIKSKAP
LOKALSAMFUNN
INSTITUSJONAR

BEREKRAFTIGE
ANSVARLEG
SAMARBEID
BYAR
FORBRUK
FOROG
Å NÅOG
MÅLA
LOKALSAMFUNN
PRODUKSJON

ANSVARLEG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

REINT
VATN OG GODE
REINT VATN OG GODE
GOD
HELSE
GOD
HELSE
OG
GOD
LIKESTILLING
LIKESTILLING
FRED,
RETTFERD
FRED,
RETTFERD
LIVET
LIVET
I PÅ OG
LIVET
PÅ
SAMARBEID
SAMARBEID
DigitalUTRYDDE
tvilling
DetGOD
er
fleire
prosjekt
knytt til digital
tvilling (utanom
Smartplan)
SANITÆRFORHOLD
SANITÆRFORHOLD
SVOLT
LIVSKVALITET
LIVSKVALITET
UTDANNING
UTDANNING
MELLOM
KJØNNA
MELLOM
KJØNNA
OG
VELFUNGERANDE
OG
VELFUNGERANDE
HAVET
LAND
LAND
FOR
Å NÅ
MÅLA
FOR Å NÅ
MÅLA
INSTITUSJONAR
INSTITUSJONAR
som har starta i 2020:

UTRYDDE
UTRYDDE

UTRYDDE
UTRYDDE

GODHELSE
HELSEOG
OG
GOD

GOD
GOD

MINDRE
BEREKRAFTIGE
BYAR
OG
ULIKSKAP
LOKALSAMFUNN

BEREKRAFTIGE
ANSVARLEG
BYAR
OG OG
FORBRUK
LOKALSAMFUNN
PRODUKSJON

ANSVARLEG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

LIKESTILLING
LIKESTILLING

FATTIGDOM
SVOLT
LIVSKVALITET
UTDANNING
MELLOMKJØNNA
KJØNNA
FATTIGDOM
SVOLT
LIVSKVALITET
UTDANNING
MELLOM
Ytterland
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Partnarar i prosjektet er Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, NTNU, Høgskulen i Volda og Augment City/Offshore
Simulator Centre.
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Marine grunnkart

SMART PLAN Prosjektet vil utvikle ein digital tvilling av Ålesund kommune, der
det er mogleg å få visualisert ulike løysingar ved til dømes samfunnsplanlegging. Det digitale verktøyet som skal utviklast og
testast i dette prosjektet, har potensial til å hente ut verdiar i form
av betre grunnlag for avgjerder, auka effektivitet og reduserte
kostnadar
og LIKESTILLING
auka demokrati
tillit i samfunnet.
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E-teams

Eksempel på prosjekt

The North West
Framtidslaben og The North West samarbeider tett om ulike aktivitetar, arrangement
og digitale seminar. Samarbeidet bidrar til betre koordinering av berekraftsarbeidet
i regionen og gjer at Framtidslaben og partnarane når fleire i å spreie kunnskap og
engasjement rundt berekraftsmåla.
Dagleg leiar av The North West er ein del av teamet i Framtidslaben.
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b. Alle prosjekt med nokre utfyllande eksempel
Framtidslaben har forskjellig rolle i prosjekta. I nokre av prosjekta har laben vore med
frå starten for sidan å trekke seg ut når samarbeidet mellom partnarane er definert
og presisert. I andre prosjekt er Framtidslaben involvert gjennom heile prosjektperioden. Jakta på berekraftsmetoden og Smart Plan er to av dei.

Digital tvilling Nabovarsel med bruk av digital tvilling: OSC, Ålesund kommune
med deltaking frå Ålesund kommunale eigedom (ÅKE).
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fritid,
i første
omgang for barn og ungdom i aldersgruppa 9-13 og
13-16 år. Prosjektet ønsker å skape ein digital og fysisk arena som
legg til rette for sosial deltaking, og som skaper rom for å utvikle
positiv identitet i samspel med andre.
Partnarar i prosjektet er Ålesund kommune, Atea, ALV Møre og
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Frivillighetssentralen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, NAV,
NTNU, Rollon sportsklubb, Sunnmøre data og kultur

UTRYDDE
UTRYDDE
FATTIGDOM
FATTIGDOM

REIN
REINENERGI
ENERGI
TIL
TILALLE
ALLE
UTRYDDE
FATTIGDOM

STOPPE
STOPPE
KLIMAENDRINGANE
KLIMAENDRINGANE

REIN ENERGI
TIL ALLE
UTRYDDE
FATTIGDOM

STOPPE
KLIMAENDRINGANE
UTRYDDE
UTRYDDE
REIN ENERGI
FATTIGDOM
SVOLT
TIL ALLE

UTRYDDE
UTRYDDE
SVOLT
SVOLT

GOD
GOD
HELSE
OG
OG
REIN
REINHELSE
ENERGI
ENERGI
LIVSKVALITET
LIVSKVALITET
TIL
TIL ALLE
ALLE

GOD
GOD
ANSTENDIG
ANSTENDIG ARBEID
ARBEID
UTDANNING
UTDANNING
OG
OG ØKONOMISK
ØKONOMISK
VEKST
VEKST

MINDRE
MINDRE

ANSTENDIG
ANSTENDIGARBEID
ARBEID

LIKESTILLING
LIKESTILLING
INDUSTRI,
INDUSTRI,
INNOVASJON
INNOVASJON
OG
OG
MELLOM
MELLOM
KJØNNA
KJØNNA
INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR

BEREKRAFTIGE
BEREKRAFTIGE

REINT
REINT
VATN
VATNOG
OGGODE
GODE
MINDRE
MINDRE
SANITÆRFORHOLD
SANITÆRFORHOLD
ULIKSKAP
ULIKSKAP

BEREKRAFTIGE
BEREKRAFTIGE
BYAR
BYAR OG
OG
LOKALSAMFUNN
LOKALSAMFUNN

STOPPE
LIVET I
KLIMAENDRINGANE
HAVET

14

ANSVARLEG
ANSVARLEG
FORBRUK
FORBRUK OG
OG
PRODUKSJON
PRODUKSJON

ANSVARLEG
ANSVARLEG

INDUSTRI,
INDUSTRI,
FRED,
FRED, RETTFERD
RETTFERD
STOPPE
STOPPE
LIVET
LIVET II
LIVET
LIVET PÅ
PÅ
SAMARBEID
SAMARBEID
BYAR
BYAROG
OG
Atea
– del IT-selskapet
AteaULIKSKAP
har sett opp
partINNOVASJON
INNOVASJON
OG
OG
OG
OG VELFUNGERANDE
VELFUNGERANDE
ULIKSKAP
OG
OGØKONOMISK
ØKONOMISK
FORBRUK
FORBRUK
OG
OG
KLIMAENDRINGANE
KLIMAENDRINGANE
HAVET
HAVET
LAND
LANDei datadelingsplattform
FOR
FORfor
ÅÅ NÅ
NÅ MÅLA
MÅLA
LOKALSAMFUNN
LOKALSAMFUNN
INSTITUSJONAR
INSTITUSJONAR
INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR
VEKST
VEKST
PRODUKSJON
PRODUKSJON
din data narar i Framtidslaben. Kort fortalt er det ei digital plattform med
VATN OG GODE
UTRYDDE
GOD HELSE OG
LIKESTILLING
ei teknisk
løysingGOD
som er skreddarsydd
for REINT
å samle,
oppbevare og
SANITÆRFORHOLD
SVOLT
LIVSKVALITET
UTDANNING
MELLOM KJØNNA
bearbeide data du samlar inn – litt som ein nettbank, berre for
data.
LIVET
LIVETII
HAVET
HAVET

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
UTRYDDE
VEKST
SVOLT

LIVET
LIVETPÅ
PÅ

FRED,
FRED,RETTFERD
RETTFERD
OG
OGVELFUNGERANDE
VELFUNGERANDE

SAMARBEID
SAMARBEID

LAND
LAND
FORÅÅNÅ
MÅLA
MÅLA
INSTITUSJONAR
INSTITUSJONAR
Partnarar
i prosjektet
er Atea FOR
ogNÅÅlesund
kommune.
INDUSTRI,
INNOVASJON OG
GOD HELSE OG
INFRASTRUKTUR
LIVSKVALITET

MINDRE
ULIKSKAP
GOD
UTDANNING

BEREKRAFTIGE
BYAR OG
LIKESTILLING
LOKALSAMFUNN
MELLOM KJØNNA

ANSVARLEG
FORBRUK OG
REINT VATN OG GODE
PRODUKSJON
SANITÆRFORHOLD

Jakta
på Pilotrosjektet
harFRED,som
RETTFERDmål å utvikle
LIVET I
LIVET PÅ
SAMARBEID eit program spesielt retta mot
OG VELFUNGERANDE
HAVET
LAND
FOR ÅVATN
NÅ MÅLA
REINT
OG GODE sektor
REINTANSVARLEG
VATN
OG GODE
UTRYDDE
GOD
HELSE OGARBEID praktisk
GOD
GOD
HELSE OG
GOD
LIKESTILLING
LIKESTILLING
MINDRE
ANSTENDIG
BEREKRAFTIGE
INDUSTRI,
berekraftssamarbeid
mellom offentleg
og
privat næringsliv
INSTITUSJONAR
BYARKJØNNA
OG
INNOVASJON OG
SANITÆRFORHOLD
SANITÆRFORHOLD
SVOLT
LIVSKVALITET
LIVSKVALITET
UTDANNING
UTDANNING
MELLOM
KJØNNA
MELLOM
ULIKSKAP
OG ØKONOMISK
FORBRUK OG
LOKALSAMFUNN
INFRASTRUKTUR
metoden
med fokus på å skape berekraftige byar ogPRODUKSJON
samfunn.
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Partnarar i prosjektet er OiER, KPMG Pure Sustainability, UN Global
Compact Norge og Sparebanken Møre.
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c. Arbeidsgrupper
Hausten 2020 starta Framtidslaben planlegging av oppstart for arbeidsgrupper med
fokus på berekraft. Arbeidsgruppene er eit samarbeid mellom Framtidslaben og
NExTdigital, og skal starte februar 2021. Dei første arbeidsgruppene skal ha fokus på
sirkulærøkonomi.

10.

Kanalar for kommunikasjon

a. Eigne kanalar
Framtidslaben si nettside www.unitedfuturelab.no er hovudkanalen for kommunika
sjon eksternt. Her ligg all informasjon om aktivitet, partnarar og prosjekt. Sida er under
stadig utvikling.
Framtidslaben er også aktiv på sosiale medier og var raskt på plass på Facebook og
LinkedIn. Hausten 2020 fekk laben eigen Instagramkonto. Sosiale medier blir brukt for
å vere til stades der partnarane og innbyggarar er for å kunne spreie informasjon og
for å kunne ha ein tovegs-kommunikasjon med dei som ønsker det.
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Framtidslaben sender jamleg ut nyheitsbrev. Frå desember 2020 er dette digitalt
gjennom leverandøren mailmojo. Det er mogleg for å alle å abonnere på nyheits
brevet.
Framtidslaben arbeider med å få på plass ein samarbeidsplattform basert på Office
365. Plattforma skal gjere det lettare for partnarar å samarbeide i prosjekt og dele
kunnskap og erfaringar. Samarbeidsplattforma skal vere klar i løpet av februar. Fram
til samarbeidsplattforma er på plass, skjer innkallingar og kommunikasjon på e-post.

Diverse foredrag
Kva

Kven

Verdas vassdag – undervisning
rundt berekraftsmåla til barn i
grunnskolen

Teamet

Blant anna har italiensk fjernsyn vore på besøk, det har vore artiklar i Teknisk Ukeblad, Finansavisen og Aftenposten med fleire.

Oslo Innovation Week (OIW)

Marielle

United Future Lab har vore representert på fleire konferansar og arrangement:

Atea Community

Marielle

b. Eksterne kanalar
Det har vore stor interesse rundt United Future Lab Norway det første driftsåret og
laben har hatt fleire oppslag i media, både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og
lokalt.

Nordic Edge
22. September kl 11.00-11.30: Sustainability for a better future – United Future Lab
Norway and Microsoft
23. september kl 14.15-16.00: From Goals to Actions for Smart and Sustainable
Communities.
Digital Arendalsuke
10. august kl 14.00-15.00: Digital kaffekopp med The North West og Framtidslaben
13. august kl 12.00-13.00: Berekraftsfylket Møre og Romsdal – ein internasjonal pilot!
14. august kl 09.00-10.00: Lokal handling – global verknad; Kva skjer i Framtidslaben?
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Bærekraftsfredag
Børekraftsnettverket av kommunar og fylkeskommunar begynte i 2020 med jamlege webinar som dei har kalt Bærekraftsfredag. Møta er siste fredagen i kvar
månad. KS har lagt ut opptak av møta som er for alle som er interesserte i arbeidet med berekraft.

Ungdomspanelet i Møre og
Romsdal
NDLA (nasjonal digital
læringsarena)
Studentar frå Bergen
Arkitekthøgskole

Kristine
Kristine
Marielle

NITO

Marielle

Arbeiderpartiet M&R

Marielle

Regjeringas nasjonale berekraftskonferanse
Regjeringa arbeider med ein nasjonal handlingsplan for berekraft og har invitert
heile landet til å kome med innspel. Planen skal vere ferdig våren 2021 og målet
med planen er å konkretisere arbeidet med FNs berekraftsmål og tilpasse dei til
norske forhald og norske utfordringar. Regjeringa har ei samleside om arbeidet
som skjer rundt i Noreg, der blant anna United Future Lab Norway i Ålesund er
nemnt. Framtidslaben og andre har også kome med innspel til handlingsplanen.
Regjeringa utfordra eit utval organisasjonar til å arrangere webinar med fokus
på ulike aspekt ved berekraftsmåla. 19. november arrangerte The North West,
United Future Lab Norway og Møre og Romsdal fylkeskommune nettmøte om
“Berekraftsfylket Møre og Romsdal”. Sjå opptaket HER.

Digi Rogaland: tema digital tvilling
mot kommunal planlegging
Nokios 2020: Digital tvilling – praktisk
bruk
Aspirantar ved
Utenriksdepartementet

The North West
Areanaen The North West har samarbeidd tett med Framtidslaben om fleire
eksternt retta arrangement og kampanjar. Det har vore fleire små og store digitale arrangement, inkludert konseptet «Framtidsfredag». Framtidslaben har i
tillegg fått plass på The North West International SDG Conference. Opptak av alle
desse er tilgjengelege på YouTube. Det har óg vore samarbeid om ekstern kommunikasjon i sosiale media og kampanjen «Berekraftsmåla på turné». The North
West har produsert foto og film knytt til laben sin aktivitet.

Kvar/når
Fysisk i Framtidslaben
den veka i mars Covid19
resulterte i stenging, første
av to veker gjennomført.
Jurymedlem i kategorien
“Smart City” for OIW 100
pitches.
Deltaking i paneldebatt,
september 2020
Besøk i Framtidslaben og
OSC 11. september
Besøk i Framtidslaben og
NMK 16. september
Besøk i Framtidslaben 23.
september
Besøk i Framtidslaben,
oktober
Besøk i Framtidslaben,
oktober

Sindre/Anne-Lise Digitalt, oktober 2020
Sindre
Kristine

Byggebørsen

Andreas

Arena Unikom

Anne-Lise

Smart Plan - bruk av digital
tvilling i kommunal planlegging.
kva kan teknologi bety for
kunnskapsformidling og
beslutningsgrunnlag for
samfunnsplanlegging og berekraft i
offentleg sektor?

Anne-Lise og
Andreas

Digitalt 21.10.2020
Besøk i Framtidslaben 23.
oktober
Digital tvilling i Ålesund
kommune
Panelsamtale om
kunnskap i praksis, 2.
november
15 desember GeoForum.
Berekraftig by- og
stadutvikling
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6. mai - Webinar om status for Framtidslaben: Informasjon om Framtidslaben og
pågåande prosjekt, og berekraftsarbeidet i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Formannskapet i Ålesund kommune
hatt fleire møte i Framtidslaben,
og det har vore felles
formannskapsmøte for Ålesund,
Giske og Sula.

19. juni - Webinar om status for Framtidslaben: Oppdatering om Framtidslaben sitt
arbeid og prosjekt, og presentasjon frå partnarar om prosjekt og berekraftsarbeid.

Statens vegvesen

Marielle og
Kristine

Fleire presentasjonar for mindre
grupper

Teamet

Nokre omtalar
Stortingsmeldinga - innovasjon i
offentleg sektor
Dagsavisen

3. september. Veg
direktøren hadde også
leiarmøtet sitt ved laben
ved eit seinare høve.

Meld. St. 30 (2019–2020) - regjeringen.
no
Framtidslaben og FNs KPI-måling som ny
metode

Film frå DNB om berekraftig og smart
satsing.

11.

Møteplassar

Teamet i Framtidslaben skal legge til rette for at folk skal møtast på tvers av bransjar,
siloar, interessefelt og lokasjonar. Dette gjer vi blant anna gjennom å gjennomføre
ulike digitale og fysiske arrangement for aktørar frå næringsliv, akademia, organisasjonar og offentleg sektor.
a. Dei fysiske lokala til Framtidslaben
Partnarane har tilgang til free-seating-plassar. Der kan dei vere nokre timar eller heile
arbeidsdagen og møte andre partnarar.

13. oktober – Verkemiddelapparatet: Fysisk og digitalt møte der Norges forskningsråd og Innvovasjon Norge delte kva moglegheiter det er for partnarane i verke
middelapparatet. Begge var tilgjengelege for rådgiving og samtalar med partnarar
i etterkant.
18. november – Sirkulærøkonomi: Per Espen Stoknes og fleire partnarar presenterte
fysisk og digitalt, etterfylgd av diskusjon rundt oppstart av arbeidsgrupper med fokus
på sirkulærøkonomi.
18. desember – Digitalt utanforskap: Framtidslaben og The North West tok opp korleis
korleis aukande digitalisering kan føre til at ikkje alle får ta del i samfunnet på lik linje.
Møtet samla næringsliv, frivilligheita, kommune og akademia til å dele erfaringar og
diskutere korleis samfunnet kan løyse dette framover.
c. Webinar for fylket
Alle kommunane i Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennomført KPI-analysen.
Det er eit klart ønske frå fylkeskommunen at kommunane skal jobbe saman om
berekraftsarbeidet. Framtidslaben har, i samarbeid med Ålesund kommune og
Møre og Romsdal fylkeskommune, arrangert to webinar med politisk og administrativ leiing i kommunane i fylket.
19. juni: Berekraftsfylket Møre og Romsdal – ei verdsnyhet, men kva og korleis

Partnarane har tilgang til møtelokala i Framtidslaben. Møte med fokus på samarbeidsprosjekt knytt til laben blir prioriterte.

27. oktober: Korleis kan vi bygge system saman og jobbe meir konkret med berekraft.

b. Partnartreff
Vi gjennomfører ulike arrangement for å vedlikehalde kontakta med partnarane,
og skape moglegheiter for nye prosjekt og til inspirasjon for partnarane. Alle partnarar er inviterte til partnar treff.

d. Open dag
Framtidslaben planlegg å arrangere «Open dag» ein gong i månaden når smitte
situasjonen tillet det. Lokala til laben blir sett av til dette, og partnarane kan her
møtast på ein uformell arena.

I 2020 har Framtidslaben gjennomført 8 partnartreff, fleire av dei var digitale og ligg
ute i opptak på YouTubekanalen til Framtidslaben.

12.

7. februar - Speed-date: Målet var at partnarane skulle bli betre kjente og presentere og diskutere prosjektidear.
5. mars – Jakta på EU-milliardane: Workshop i lokala til Framtidslaben for å betre
forstå kva som er mogleg når det gjeld EU-midlar og andre regionale og nasjonale
innovasjons- og forskingsmidlar.
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4. september – Digitale møterom om samarbeid: Påmeldte partnarar blei delt inn
i grupper og snakka om arbeidet i bedriftene sine. Gruppene diskuterte moglege
samarbeid.

Prosjektfinansiering

Ålesund kommune er ansvarleg for drifta, men ulike tilskot skal gjere at drifta på sikt
ikkje skal belaste kommunen sin økonomi.
Finansieringa av Framtidslaben kjem frå ulike stader:
To stillingar er finansiert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal og fylkeskommunen:
dagleg leiar og koordinator for digital tvilling.
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Dei andre team-medlemmane er tilsett i Ålesund kommune og har også andre
oppgåver for kommuneorganisasjonen, og stillingane fell derfor ikkje budsjettmessig
inn under Framtidslaben.
Partnarane i Framtidslaben betaler kvar opp til 100 000 NOK for partnarskapet. I
2020 vil Framtidslaben få inn partnarbidrag på til saman ca NOK 2 400 000, i tillegg til
andre materielle bidrag, som møblar, skrivarar og anna teknisk utstyr.
Prosjekta i Framtidslaben er finansiert på ulike måtar. Nokre har finansiering frå verke
middelapparatet, medan andre er finansierte av partnarane sjølve. Framtidslaben
finansierer ikkje prosjekt.
Kva for søknadar blei sende i 2020 (EU, Forskningsråd etc)
Prosjekt

Aktørar i prosjektet

Søkt

Innopan - Innovation of public
services in a pandemic

Sintef, Ålesund
kommune (ÅK) + fleire
andre norske kommunar

Norges
Forskningsråd

Datadrevet samskaping – metoder
ÅK, Bærum kommune,
og verktøy for bærekraftig
NTNU, AugmentCity
innovasjon og samfunnsutvikling
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Norges
forskningsråd

CityShield - Smart-City Digital Twin
for urban area protection and
resilience enhancement

Mørenett, ÅK, OSC,
Tafjord, Sintef, Telia +
fleire (stort internasjonalt
konsortium)

EU Horizon 2020

Promoting implementation
of a common sustainability
benchmarking in Latvian and
Norwegian municipalities

Samarbeidsprosjekt
med Riga om U4SSC
implementation
program

EEA Norway
Grants Bilateral
Cooperation
Fund

IMMSTORY - Visual and immersive
storytelling, citizen participation
and behavior change in Nordic
municipalities

NTNU, fleire nordiske
kommunar,
AugmentCity

NORFORSK

Unconventional methods to inform
sustainable design: Mediating the
needs of people and nature in
nordic after-dark environments

NTNU, ÅK, KTH School of
Architecture

NORFORSK

Miljøstasjon på Giske

Giske kommune, Årim,
MRF

GNIST program
DOGA

“
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13. Partnarane om samarbeidet
Forskningsrådet har sidan oppstarten av Framtidslabben vore aktiv med på dei ulike
møteplassane som er skapt. Her treffast bedrifter, offentlege aktørar og forskings- og
utdanningsinstitusjonar for å lære av kvarandre og å utvikle prosjekt som møter små
og store samfunnsutfordringar. Samen med Innovasjon Norge vil Forskningsrådet
vere ein samtalepartnar for å utvikle gode innovasjonsprosjekt med eit tydeleg
bærekraftperspektiv. Vi ser fram til å fortsette den gode dialogen og samarbeidet
med Framtidslaben.
Arthur Almestad, regionansvarleg, Møre og Romsdal, Norges forskingsråd
Framtidslaben har på kort tid blitt en av Norges spisseste pådrivere for bærekraftig
og smart byutvikling. Innovasjon Norge samarbeider tett med laben for å bidra til
utvikling og skalering av innovative og bærekraftige løsninger for fremtidens byer og
samfunn. Samarbeidet er et godt eksempel på hvordan offentlig og privat sektor,
akademia, innbyggere og andre miljø i fellesskap kan bidra til å løse noen av de
store samfunnsutfordringene vi står ovenfor regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Sølve Fauskevåg, Head of Smart Cities, Innovation Norway
Bærekraft er det nye verdensspråket, og vårt samarbeid med Framtidslaben er
en supert match opp mot vårt fokus på anvendelse av teknologi for å lykkes med
nyskaping.
Kine Berild Norheim, daglig leder i NExTdigital AS
Vi i Gagn har funnet oss godt til rette i Fremtidslaben. Vi har deltatt i mange
av partnertreffene og arrangementene som har vært initiert i 2020. Vi har
knyttet interessante og nyttige kontaktpunkter inn mot mange av de øvrige
samarbeidspartnerne og ikke minst hatt meget god hjelp fra ressurspersonene i
Fremtidslab’en bl.a. ifbm. diskusjoner rundt aktuelle prosjekter. Konkret har vi nylig
tatt initiativ til et nytt prosjekt relatert til Grønn Plattform satsningen til Forskningsrådet
– et prosjekt som vil være en forlengelser av Smart Sirkulær prosjektet som har vært
gjennomført i Lab’en. Vi har også etablert en liten IoT simulator i lokalene til Lab’en
og planlegger å arrangere ulike seminarer i 2021 i samarbeid med andre partnere
og fagressurser, nettopp for å initiere kompetansehevning og idemyldring bl.a. innen
bruk av sensorikk for å utvikle smarte nye produkter og tjenester. Vi som partner
har blitt meget godt mottatt av Fremtidslaben og setter stor pris på den ekstremt
lettbeinte, fleksible og imøtekommende organisasjonen vi har møtt. Vi er helt sikkert
på at det vil bli etablert en rekke spennende miljøorienterte prosjekter i 2021.
Harald Lamborg, seniorrådgiver/daglig leder Gagn
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United Future Lab Norway er en viktig samarbeidspartner for NTNU. NTNUs visjon
er «kunnskap for en bedre verden» der vårt samfunnsoppdrag er blant annet å
utvikle arbeidslivet gjennom kunnskapsdeling og kompetanseheving. Ved at laben
er lokalisert på campus står vi sammen om å utvikle fellesskapet og identiteten ved
Campus Ålesund. Aktivitetene ved laben er med på å inspirere våre ansatte og våre
studenter til samarbeid med arbeids- og næringslivet. Dette er i tråd med NTNUs
svårt motto «å være tett på». NTNU sin strategisk satsning på bærekraft er også i
samsvar med målet til framtidslaben som har satt bærekraftsmålene i fokus.
Annik Magerholm Fet, viserektor NTNU Ålesund
Omstillingskraften for bærekraft og sirkulær økonomi vil lykkes bedre når næringsliv,
akademia og det offentlige samarbeider.
I dette bildet er det veldig bra at Framtidslaben kobler nye nettverk for å bygge mer
kunnskap og erfaringsdeling rundt et smart og bærekraftig samfunn.
Per Erik Dalen, adm. direktør i ÅKP AS og klyngeleder GCE Blue Maritime Cluster
Enhver forretningsmodell bygges nå på et fundament der bærekraft står sentralt.
Å utnytte kunnskapsdelingen på Campus Ålesund og internasjonale nettverkene fra
Framtidslaben vil gi ny innovasjonskraft for alle som er i endring.
Oddbjørn Hatløy, prosessleder i ÅKP Idélab
Hvis vi skal oppfylle fylkestinget sin ambisjon om at Møre og Romsdal skal være et
ledende bærekraftfylke trenger vi gode arenaer for samhandling og læring; lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For fylkeskommunen er laben i Ålesund en slik
arena der bærekraftmål nummer 17 om samarbeid blir satt ut i praksis.
Ole Helge Haugen, seksjonsleiar berekraftig samfunnsutvikling Møre og Romsdal
fylkeskommune
Vi i BDO ønsker å bidra til global effekt gjennom lokal handling i vårt bærekraftsarbeid. Å være en del av laben gir oss en mulighet til å være i skjæringspunktet
mellom akademia, privat og offentlig sektor. Dette er en forutsetning som styrker
oss faglig og skaper engasjement.
Bente Kristin Malmo, senior manager BDO og Gro Hovde Fiksdahl, senior manager
BDO
Framtidslaben er en spennende aktør som legger til rette for samarbeid mellom
næringsliv, akademia og offentlig sektor slik at vi sammen kan nå bærekraftsmålene.
Ved hjelp av digitalisering og ny teknologi har vi i dag muligheten til å løse
oppgaver på helt nye og bedre måter. Microsoft setter stor pris på at Framtidslaben
involverer oss i de dialogene og prosjektene som foregår slik at vi kan bidra med vår
teknologikompetanse. Vi ser frem til et enda tettere samarbeid fremover, og ønsker
å bidra så godt vi kan for å nå bærekraftsmålene sammen, ved hjelp av teknologi!
Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge
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Skal vi som en regional næringsutvikler kunne klare å bidra til å utvikle regionen
vår er vi avhengig av å samarbeide for å nå målene. Derfor er bærekraftsmål
17, Samarbeid for å nå målene, sentralt. Vi tror suksessfaktoren for regionen vår
fremover er avhengig av å klarer og jobbe etter den filosofien Framtidslaben Norge
har ambisjoner om, skape en arena og et tillitsfullt samarbeid mellom akademia,
offentlig sektor og det private næringslivet. Vi vil i kraft av vårt medlemskap forsøke
å bidra til at vi skal få dette til. Digerneset Innovasjon er et prosjekt som involverer alle
disse tre «boksene», og med det partnerskapet man har klart å sette sammen her,
vil dette være en god test på om strategier og visjoner reelt sett kan gjennomføres i
praksis. For å lykkes med et slikt forprosjekt er det sentralt at offentlig sektor involverer
seg. Så langt har samarbeidsarenaen Framtidslaben Ålesund og partnerskapet
fungert godt, og vi er veldig spent på hva forprosjektrapporten vil bringe av videre
muligheter.
Jan Petter Larsen, daglig leder Digerneset Næringspark AS
Framtidslaben er viktig i det omstillings- og utviklingsarbeidet som trengs for å nå FN
sine berekraftsmål i Ålesundregionen. Her møtes vi i eit likeverdig partnerskap for
berekraft. Gjennom samarbeid på tvers - med forskjellig kunnskap, kompetanse og
erfaring - samhandler vi for å finne nye løysingar for felles utfordringar.
Eva Vinje Aurdal, ordførar i Ålesund Kommune
Framtidslaben er for oss ein særs viktig arena for gode samarbeid om ei berekraftig
utvikling av regionen og verda vår saman med eit mangfald av private og offentlege
samfunnsaktører!
Harry Valderhaug, ordførar i Giske kommune
Å bli partner i United Future Lab Norway var et helt naturlig valg for oss i Atea. En
positiv fremtid med fokus på teknologi som gjør livet bedre, er ikke bare noe som
skjer. Det er valg vi tar. Med teknologi av og for MENNESKER skal vi bygge Norge
med IT. Den jobben er pågående, viktig og givende. Så vi meldte oss inn i United
Smart Lab Norway.
Vi har gjennom dialog med flere av de andre partnerne i framtidslaben levert og fått
innvilget støtte til forstudie for dataplattform for FN sitt bærekraftsprogram. Forstudiet
avsluttes og vår innstilling leveres Innovasjon Norge og Oier i disse dager.
Dette første året i framtidslaben har gitt oss et nettverk på tvers av kompetanse, siloer,
fagområder som er helt unikt. Verdien i et partnerskap hvor næringsliv, akademia,
det offentlige og virkemiddelapparatet jobber sammen for å utvikle tjenester og
skape bærekraftige forretningsmodeller har vært en sann fornøyelse. Samarbeidet
tydeliggjør bærekraftsmål 17. Samarbeid for å nå målene.
Marte Aarseth, konsulentleder ATEA Møre og Romsdal
Å bruke en dag på laben og treffe de spennende menneskene der, gir meg god
energi og mange muligheter.
Sitat frå tilsett i Atea
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Det er imponerende hva teamet i laben og partnere har skapt bare i løpet av ett
år! Og det er klart at Framtidslaben vil bli Norges viktigste arena for bærekraftig
verdiskapning i årene som kommer!
Kari Aina Eik, Secretary General OiER, Leader United for Smart Sustainable Cities
Implementation Program
Ved Campus Ålesund samarbeider akademia, det offentlige og næringsliv.
Framtidslaben har en sentral rolle som igangsetter og samlepunkt for bærekraftige
prosjekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For å nå bærekraftsmåla og
sikre grønn vekst, er vi avhengig av å samarbeide og handle på tvers. Her kommer
Framtidslaben inn med partnere fra ulike sektorer og bransjer hvor vi jobber sammen
for fremtidsrettede løsninger med fokus på økonomi, miljø og samfunn.
Kaj B. Westre, daglig leder ved Norsk Maritimt Kompetansesenter og Westregruppen
Vi hadde nok ikke vært der vi er i dag med E-Teams hadde det ikke vært for
Framtidslaben. Det å få introdusere ideen for partnere i laben har gitt E-Teams en
unik mulighet. Prosessen fra idé til prosjektbeskrivelse, med innspill og veiledning fra
partnere og nettverk har vært avgjørende når vi har rigget oss som prosjekt. Det å
få raskt og effektivt på plass samarbeidspartnere som har bidratt med kunnskap og
ressurser har gitt oss en god forankring.
Vi merker direkte effekt av å bli nevnt på webinarer, ved at nye interessenter har tatt
kontakt i etterkant, og fortalt at de har hørt om oss gjennom Framtidslaben. Vi har
fått aktivt profilert oss som en del av laben i søknad fra fond og tilskudd fra privat og
offentlig.
Anne Jensen, prosjektleiar E-teams, Ålesund kommune
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Etter et års drift har Framtidslaben gjort seg markert både nasjonalt og inter
nasjonalt. Det skjer mye på bærekraft i regionen vår, og FNs Framtidslab er og
blir et viktig nav i dette. Sparebanken Møre er stolt over å bidra som partner i FNs
Framtidslab både økonomisk og som deltager i Framtidsrådet og i ulike tverrfaglige
prosjekter tilknyttet laben.
Cecilie Myrstad, leder Kommunikasjon og Samfunnsansvar Sparebanken Møre

