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lillestRøm: Ver-
denssituasjonen har 
gjort kampen om 
ansatte tøff. Selska-
pet har nå sett seg 
nødt til å tenke nytt.
Johannes hellstrand 
Frøshaug 
johannes.froshaug@rb.no
63 80 50 50

De samarbeider tett med For-
svaret. Utviklingen i verden har 
ført til at Datek Next opplevd 
en kraftig oppdragsøkning. 
Kampen om utviklerne er tøff, 
og etterspørselen er nå så stor 
at selskapet planlegger å anset-
te 30–40 stykker de neste to–tre 
årene.

– Vi er klar over at dette blir 
en utfordring, forteller daglig 
leder i Datek Next, Per Berg.

Og den største utfordringen 
er å få aktuelle søkere inn dø-
ren på hovedkontoret i Lille-
strøm.

– Det er stor kamp om de bes-
te teknologene, og det gjør at vi 

må forsøke å være kreative i 
måten vi rekrutterer på. Vi har 
blant annet innført finnerlønn 
for å motivere ansatte til å bru-
ke sine nettverk for å finne ak-
tuelle kandidater. Vi har allere-
de ansatt flere som et resultat 
av dette. I tillegg jobber vi med 
et lokalt rekrutteringsselskap 
for å finne gode folk, sier han.

Finnerlønnen er på sin side 
ikke et nytt konsept.

– Vi innførte finnerlønn for 
omtrent ett år siden. Storparten 
av de ansatte i Datek er teknolo-
ger, og disse har store nettverk 
vi ønsket å benytte oss av. Be-
hovet som har oppstått den se-
nere tid har gjort at vi har foku-
sert i enda større grad på å min-
ne våre ansatte på å benytte 
ordningen.

Bistår over hele verden
Berg trekker frem Norge som 
en viktig aktør i internasjonale 
militære samarbeid.

– Utviklerne våre skal i stor 
grad sitte ute hos våre kunder 
og hjelpe de med å utvikle tek-

nologiske løsninger som selges 
til forsvar i hele verden. Norge 
er, på tross av at vi er et lite 
land, en betydelig leverandør 
av forsvarsmateriell.

Russlands invasjon av Ukrai-
na er en av mange hendelser 
som har økt etterspørselen for 
selskapets tjenester de siste 
årene.

– Verdenssituasjonen har 
over flere år blitt stadig mer 
spent, og invasjonen i Ukraina 
har ytterligere forverret situa-
sjonen. Dette fører til at de fles-
te land, inklusive Norge, øker 
satsningen mot Forsvaret, som 
igjen bidrar til økte leveranser 
for forsvarsindustrien. Som le-
verandør til denne industrien 
opplever Datek Next økt etter-
spørsel etter sin kompetanse, 
sier Berg.

økt forsvarsbudsjett
I statsbudsjettet for 2023 økte 
regjeringen bevilgningene til 
Forsvaret med 9,8 prosent, opp 
til 75,8 milliarder kroner. Be-
vilgningene til forsvarsmate-
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UtFoRdRinG: Selskapet 
opplever utfordringer med å 
rekruttere ansatte, forteller 
daglig leder Per Berg. – Vi må 
forsøke å være kreative i måten 
vi rekrutterer på, sier han.

om selskapet
 ■ Datek Next er en del 
av Datek Gruppen. 
Selskapet er om lag 30 
ansatte med hovedkontor 
sentralt i Lillestrøm, 
samt et avdelingskontor i 
Haugesund. Datek Next sitter 
på etterspurt kompetanse, 
nemlig et spesialistmiljø 
innen programvareutvikling, 
elektronikkutvikling og 
cybersikkerhet. Datek Next 
har sitt utspring i selskapet 
Informasjonskontroll, som 
ble etablert i 1969.

 ■ Datek Next er en del av 
Datek-gruppen og ble 
startet i januar 2020 
som et resultat av Dateks 
oppkjøp av ansatte og 
kundeportefølje i selskapet 
Informasjonskontrolls 
hovedkontor i Lillestrøm. 
Informasjonskontroll 
fortsatte driften ved 
avdelingskontoret på 
Karmøy. 12 ansatte ved 
oppstarten har i dag vokst til 
cirka 30, og 13 av disse ble 
ansatt i løpet av 2022.

 ■ Jobber med forsvarsindustri, 
romfartsindustri og 
kraftindustri. Har også 
opprettet en egen avdeling 
for cybersikkerhet for å 
teste IoT-enheter som 
settes ut i felt i for å møte 
behovet for sikkerhet i kritisk 
infrastruktur i kraftbransjen.

 ■ Foruten Datek Next består 
Datek-gruppen av Datek 
Smart Home og Datek 
Light Control, som leverer 
IoT-løsninger til henholdsvis 
konsumentmarkedet og til 
offentlige rom, industri- og 
bedriftsmarkedet. Datek er 
deleid av Lyse-konsernet. 
Datek-gruppen er deleid 
av kraftkonsernene Lyse, 
Haugaland Kraft og 
NTE gjennom et felles 
investeringsselskap.

 ■ Selskapets avdelingskontor 
i Haugesund jobber 
utelukkende for Haugaland 
kraft.

 ■ Selskapets tre største kunder 
i forsvarsindustrien er Thales, 
Kongsberg-Gruppen og 
Eidsvoll Electronics.
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riell har også økt, fra 18,3 milli-
arder i 2021 til 21,3 milliarder i 
2023.

– Store deler av denne øknin-
gen drives av større materiell-
prosjekter som nye maritime 
patruljefly, kampfly, ubåter og 
stridsvogner, men alle disse har 
i dag tunge innslag av IKT-sys-
temer, forteller Hilde Tank-Ni-

elsen, seniorrådgiver i kommu-
nikasjonsenheten i Forsvars-
materiell, til Digi.

– Samtidig øker de rene IKT-
prosjektene i omfang, og i løpet 
av de neste årene vil flere nye 
prosjekter gå fra planlegging til 
gjennomføring. Med det vil in-
vesteringene i IKT øke ytterli-
gere.


