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Prosjekt
Prosjektnummer 30-22-0001
Prosjektnavn Digitalt utenforskap
Søknadssum 500000 kr
Fra dato 06.04.2022
Til dato 31.12.2022
Prioritet 1

Annen finansiering

Budsjett/kostnadsoverslag
Dette er et prosjekt man kan gjøre så stort man bare ønsker og har ressurser til. Vi har i første omgang
satt en maksramme på kr 500.000,- som skal gå til samlinger, opplæring, kursholdere, foredragsholdere
(reise- , opphold og timekostnader) og leie av lokaler i forbindelse med aktiviteter. Samtlige
prosjektdeltagere, delprosjektleder og prosjektledelse vil delta kostandsfritt for prosjektet og tilføre timer
som egeninnsats. Fordeling av kostnader : Prosjektdeltagere og (del)prosjektledere: kr 0,- Leie av lokaler
til aktiviteter: kr 50.000,- Kurs/opplæring: kr 300.000,- Kurs og foredragsholdere: kr100.000,- Materiell: kr
50.000,-
Samarbeidspartnere
Navn Adresse Kontaktperson

Utfordringene det skal taes tak i:
Den nye digitale hverdagen kan være utfordrende for flere
av våre innbyggere/brukere. Mange er helt uten digital
kompetanse. Utfordringer rundt dette øker ettersom
digitaliseringen av samfunnet øker. Mangel på digital
kompetanse skaper digitalt utenforskap. Dette prosjektet tar
for seg problemstillinger rundt dette tema. Det skal
gjennomføres en rekke aktivteter underveis i prosjektet. Det
er aktiviteter som kan forebygge og redusere digitalt
utenforskap. Vi har utarbeidet et eget prosjektområde hvor
informasjon om prosjektet blir lagt inn fortløpende.
https://www.halden.kommune.no/tjenester/byen-og-kommunen/prosjekter/prosjekter-samfunn-og-samskaping/digitalt-utenforskap/

Mål og hvordan det skal gjennomføres:
* Vi ønsker å etablere et samskapingsprosjekt hvor ikke

Styrke kommunen innen rollene:
•�Tjenesteprodusent
•�Samfunnsutvikler
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bare ansatte i kommunen men også kommunens
innbyggere går inn som aktive medspillere for å redusere
digitalt utenforskap. * Vi ønsker å sette våre medarbeidere
og samarbeidspartnere i stand til å bli gode digitale
verter/veiledere som vil kunne øke tryggheten og
ferdigheten til våre innbyggere som er avhengig av digitale
verktøy i sin hverdag. * Vi ønsker at innbyggerne får nok
digital kompetanse til å klare seg selv slik at det digitale
utenforskapet reduseres. Vi starter med 6 problemstillinger
innen tema Digitalt utenforskap. Det er etablert delprosjekt
for hver av problemstillingene med egne delprosjektledere.
Delprosjektledere er hentet fra Frivilligsentralen, Seniornett,
Pensjonistforbundet, NAV og Halden kommune. Prosjektet
innledes med kafèdialog hvor målet er forslag til aktiviteter
for å løse problemstillingene. Videre arbeid i prosjektet går
på gjennomføring av foreslåtte aktiviteter fra kafèdialogen.

Sektorer prosjektet omfatter:
•�Hele kommunen

Virkemidler som skal benyttes:
•�Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
•�Kommunikasjon og innbyggerretting
•�IKT
•�Innovasjon

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
I tiden vi nå ha vært gjennom hvor offentlige kontorer i perioder har vært stengt og veiledning i bruk av
digitale løsninger har vært mangelvare, ser vi enda tydeligere enn før hvordan digitalt utenforskap har
skapt utfordringer for innbyggerne og ansatte. * Innovasjon: Dette prosjektet skal gjennomføres som et
samskapingsprosjekt som i seg selv er innovativt. Prosjektmetodikken som skal benyttes i dette
prosjektet skal gjenbrukes i andre samskapingsprosjekter om gjennomføringen av dette prosjektet blir
vellykket. * Opplæring, erfaringsdeling og diskusjoner: Blir sentralt i prosjektet. * Kommunikasjon og
innbyggerretting: Innbyggerne blir viktige prosjektdeltagere og ikke minst interessenter i dette prosjektet.
* IKT: Bruk av IKT og digitalisering av tjenester er hovedårsaken til det digitale utenforskapet som vi ser
øker i samfunnet i takt med økt digitalisering. Opplæring i bruk av IKT vil bli basis i mange av aktivitene
som skal gjennomføres.
Vedlegg:
�Prosjektbeskrivelse.docx
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https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no//vedlegg/8f257045-bb09-4411-aa0c-12977a4df42e

