INFORMASJONS- OG
KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
Halden har et levende IKT-miljø med mange
bedrifter innen IT-tjenester, forskning og
utdanning. Halden har en lang historie
med IKT, en historie som har sitt utspring i
etableringen av Institutt for energiteknikk (IFE)
i 1958. Med utgangspunkt i IFE-miljøet har
det utviklet seg et utdanningsmiljø innen IT, og
en knoppskyting av nye virksomheter som er
relatert til kompetansemiljøet.
For å realisere målene, må også tiltak i
andre deler av SNP Halden IT-forum er
bransjeforeningen for IKT i Halden og
engasjerer seg for et utvidet IKT-miljø,
gjennomføres. «Alt henger sammen med alt».

OVERORDNEDE HOVEDMÅL
•
•
•

Øke antall ansatte/vekst i antall bedrifter
innen næringen.
Styrke og befeste IT-utdanningen i Halden
som en av de mest attraktive i landet.
Styrke interesse og engasjement blant elever
i grunnskolen og på videregående skole
innen IKT

•

Styrke samarbeidet i IKT-næringen
Tiltak:
• Legge til rette for møteplasser og ta initiativ
til å sikre at bedrifter i IKT-næringen
samles og samarbeider
• Være en felles møteplass for IKT- bedrifter.
• Fortsette som aktivt bransjeforum
• Rekruttere alle IT-bedrifter i Halden inn i
Halden IT-forum
• Delta på, fremme og utnytte
Fremtidskonferansen
• Fortsette arbeidet med klyngedannelse
og møteplasser for de aktive bedriftene i
nettverket.

Samarbeid mellom grunnskole og
IKT-næring
Tiltak:
• Støtte grunnskoler i deltagelse i First Lego
League
• Samarbeide med Inspiria

•
•

Samarbeide med Halden kommune for å
innføre mer IKT i barneskoler (Halden
IT-forum og Halden kommune)
Engasjere elever/studenter i tiltak som Lær
Kidsa Koding og Makerspace (HiØ)
Arrangere fagdag hos HITF sine
medlemsbedrifter for 10. klassinger fra
samtlige ungdomsskoler i Halden

Samarbeid mellom videregående skole
og IKT-næring
Tiltak:
• Følge opp skolen og lærerne i videreføring
av studieretningen IT & innovasjon ved
Halden vgs.
• Rekruttere flere bedrifter til å samarbeide
med videregående skole
• Arbeide for at studieretningen IT &
innovasjon ved Halden vgs. gis som et
tilbud til hele fylket
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Samarbeid mellom høgskole og
IKT-næring
Tilrettelegge for mer forsknings- og
utviklingssamarbeid mellom høgskolen
og næringslivet. Dette gjøres blant annet
gjennom samarbeid om studentoppgaver,
masteroppgaver, gjesteforelesere fra
næringslivet og felles søknader om
forskningsmidler. Næringslivet vil
arbeide for at høgskolens IT-studier
videreutvikles i Halden, og at det lages felles
utviklingsprosjekter mellom høgskole og
næringsliv.
Tiltak:
• Aktivt benytte studenter i
studentprosjekter. Ansvar: Halden
IT-forum (HITF) medlemmer
• Delta og være aktiv i Advisory Board på
HiØ. Ansvar: HITF
• Gjennomføre bedriftspresentasjoner hos
HiØ. Ansvar: HITF medlemmer
• Bidra til at politikere har forståelse
for viktigheten av høgskole- og
forskningsmiljøet i Halden, og
betydningen det har for vekst i byen.
Ansvar: NCE Smart
• Videreutvikle tilbudet knyttet til
etterutdanning (HiØ Videre), og profilere
tilbudet til næringen, også gjennom
HITF. Ansvar: HiØ

Styrking og utvikling av høyere utdanning

Profilering av IKT-miljøet

Styrke interesse og engasjement blant elever i
grunnskolen og på videregående skole innen
IKT.

Gi informasjon til Haldens befolkning om
hva IKT-næringen arbeider med og forsker
på. Bidra med informasjon/reklame for
IT-studiene i Halden, og samordne profilering
med høgskolens IT-studier.

Tiltak:
• Det skal arbeides med å etablere et
doktorgradsstudium innen IT ved
HiØ, samt at høgskolen tilbyr relevant
videreutdanning til de som er ansatt i
næringen

Aktivt støtte Norwegian Centres of
Expertise NCE
Tiltak:
• Bidra i aktivitetene til NCE Smart
Energy Markets som har som ambisjon
å utvikle smarte energiløsninger gjennom
innovasjon og forretningsutvikling.
• Bidra aktivt i FoU prosjekter og være med
på å realisere nye forretningskonsepter.
Ansvar: HITF medlemmer
• Aktivt støtte NCE Smart virksomhet i
Halden, både politisk, økonomisk og
praktisk. Ansvar: Halden kommune
• Bistå i etablering av nye bedrifter og
tiltrekning av etablerte bedrifter til
Halden. Ansvar: Smart Innovation
Østfold

Tiltak:
• Aktivt fremme nyheter om bransjen i
lokale nyheter
• Aktivt fremme nyheter om medlemmers
prosjekter på Halden IT-forums
hjemmeside
• Aktivt informere om prosjekter og
engasjement Halden IT-forum deltar i.
• Bruke sosiale medier aktivt for å belyse
IT-miljøet både i Østfold og i landet
generelt
Ansvar for tiltakene over er: NCE Smart,
Smart Innovation Østfold, Høgskolen i
Østfold og Halden kommune, i tillegg til
Halden IT-forum som er «eier» av seksjonen
i strategisk næringsplan.

WWW.HALDEN-ITFORUM.NO
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Haldenprosjektet ved
IFE er et internasjonalt
forskningssamarbeid
under OECD tilknyttet
Haldenreaktoren. Det er
det største internasjonale
OECD-forskningsprosjektet
med sete i Norge.

NCE Smart sin visjon er å
bli den mest vekstkraftige
og internasjonalt orienterte
næringsklyngen i Norge
innen energi og IT.
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