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Forord

Vi lever i en spennende tid. Det skjer store 
endringer på mange områder i samfunnet. Ny 
teknologi åpner for et hav av muligheter for 
dem som henger med i den raske utviklingen 
og forstår hvilke bruksområder den nye 
teknologien har.

Teknologien og digitaliseringen øker også 
mengden data – informasjon som er lagret 
digitalt. Det gjør det mulig å utvikle bedre 
tjenester til innbyggerne, øke verdi skapingen 
i næringslivet og effektivisere offentlig 
forvaltning. Samtidig skaper teknologien også 
nye avstander og nye forskjeller i samfunnet – 
mellom dem som henger med på utviklingen, 
og dem som ikke gjør det og dermed risikerer 
å havne utenfor den digitale utviklingen.

Klimaendringene er en stor utfordring, 
kanskje den største vi noen gang har 
stått overfor. En viktig del av løsningen på 
klimaproblemene er å bruke mulighetene 
som teknologien gir oss, til å få fart på det 
grønne skiftet. Det kan handle om å redusere 
klimagassutslippene, redusere ressursbruken 
og gjøre det enklere for innbygg erne å ta 
miljøvennlige valg.

Samtidig er det viktig å understreke at nye 
teknologiske løsninger ikke vil være  løsningen 
alene. For å lykkes med den digitale om-
stillingen må vi først forstå behovene til dem 
som skal bruke teknologien, og deretter 
tenke nytt og annerledes rundt hvordan vi 
som kommune leverer tjenestene våre.

Smart Hamar er et av flere virkemidler for at 
Hamar skal få til alt dette. Denne strategien 
har blitt til gjennom en bred medvirknings-
prosess. Innbyggere, næringsliv og akademia 
har blitt invitert til å komme med innspill 
underveis, i tillegg til at ulike fagområder i 
kommuneorganisasjonen har vært involvert.

Smart Hamar skal være en arena der 
kommunen, innbyggerne, næringslivet, 
akademia og andre samfunnsaktører 
sammen gjør Hamar til et bedre sted å bo, 
leve og arbeide. Vi skal evne og tørre å være 
langt fremme i utviklingen av nye løsninger. 
Vi skal sette mennesket i sentrum og bruke 
teknologien på en slik måte at den hjelper oss 
til å bli et smartere, mer inkluderende og mer 
bærekraftig samfunn – et samfunn som møter 
morgendagens utfordringer med optimisme 
og fremtidstro.

christl k vam 
kommunedirek tør i hamar

einar busterud 
ordfører i hamar
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01 Bakteppet

1.1 Hvorfor må byer bli smartere?
Mange faktorer vil utfordre og endre fremtidige norske og europeiske 
levemønstre, og påvirke miljø og klima. Disse faktorene krever smartere og 
mer effektive løsninger. 

Noen viktige trender er:

 Digitalisering og ny teknologi som skaper nye muligheter

 Økende grad av global samhandling, integrasjon og påvirkning

 Økt tilflytting til byer og tettsteder

 Miljø- og klimautfordringer

 Økende andel eldre i befolkningen

 Endrede krav og forventninger fra innbyggerne

Verdenssamfunnet jobber ut ifra en felles arbeidsplan for å utrydde fattig-
dom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Denne 
arbeids planen er FNs 17 bærekraftsmål, og Norge jobber aktivt for å 
oppfylle bærekraftsmålene. Smarte løsninger i by- og samfunnsutviklingen 
kan bidra til å realisere flere av bærekraftsmålene. 
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1.3 Hovedmål fra kommuneplanen 2018–2030

1.2 Muligheter i og utenfor regionen 
Hamars visjon er å være innlandets urbane hjerte. Hamar skal være 
hovedpulsen i regionen – en bærekraftig mjøsby som satser på å utvikle 
mennesker og næringsliv. I tråd med visjonen bør Hamar utgjøre en drivkraft 
i regionen for smarte løsninger med vekt på bærekraftig samfunnsutvikling. 
Gjennom dette arbeidet skal Hamar styrke posisjonen som regionsenter i 
innlandet. 

Hamarregionens kompetansedrevne næringsliv skaper gode muligheter for 
utvikling og vekst for Smart Hamar. Hamar har ledende miljøer innenfor bio-
teknologi, spillutvikling og AR/VR (XR). Andre kompetansemiljøer er finans 
og offentlig forvaltning gjennom Hamars rolle som administrasjonssenter 
i regionen. Ved høgskolen er det også sterke fagmiljøer på flere områder, 
med utdanning som det aller mest sentrale.

Hamar er en liten kommune i nasjonal sammenheng og vil ha stor nytte av 
samarbeid med andre kommuner og smartby-miljøer. I tillegg skal Smart 
Hamar delta og bidra i relevante regionale, nasjonale og internasjonale 
smartby-nettverk. Kompetanse- og erfaringsdeling vil være avgjørende for å 
oppnå ønsket innovasjonshøyde og utviklingstakt i Smart Hamar.

HOVEDMÅL 1 
I 2030 er Hamar den viktigste byen i og for Innlandet.

HOVEDMÅL 2 
I 2030 er Hamar en kunnskapsby med landsledende 

utdanningstilbud, rikt næringsliv og stor innova-
sjonskraft.

HOVEDMÅL 3 
I 2030 er Hamar en bærekraftig kommune, hvor det 

er lett å leve miljøvennlig.

HOVEDMÅL 4 
I 2030 er Hamar en av landets beste kommuner for 

barn og ungdom.

HOVEDMÅL 5 
I 2030 er Hamar en trygg og inkluderende kommune 

med rom for alle.

«Smart Hamar er et verktøy 
for å oppnå disse målene.»
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2.1 Hva er en smart by?
«Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk 
ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer 
bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige1.»

Alle smarte byer og samfunn er avhengige av samhandling. Kommunen kan 
ikke drive arbeidet alene, men trenger et omfattende og velfungerende sam-
arbeid med innbyggere, næringsliv, akademia og andre samfunnsaktører. 

Teknologi, og spesielt digital teknologi, er en svært viktig ressurs i en 
smart by. Tilgang på store mengder data gjør det mulig for byen gjennom 
stordataanalyse å få bedre innsikt i samfunnsmessige utfordringer knyttet 
til områder som energi, vann, mobilitet, helse, utdanning og sikkerhet. 
Denne innsikten gir grunnlag for å ta bedre, smartere og mer faktabaserte 
beslutnin ger. En smart by evner å se synergier på tvers av fagområder og 
skape verdier av data fra ulike kilder som tradisjonelt ikke har blitt utnyttet. 

1 Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn (Smartbyene, Nordic 
Edge, DOGA 2019).)

02 Hva er 
   Smart Hamar?
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2.3 Programmet
Smart Hamar er et program som gjennom utviklings- og innovasjons-
prosjekter skal bidra til at Hamar blir et bedre sted å leve, bo og arbeide. 
Det er gjennom prosjektene Smart Hamar skaper gevinster til fordel 
for  Hamar-samfunnet, med tydelig vekt på bærekraftige løsninger. 
Smart  Hamar skal imidlertid ikke erstatte andre digitaliserings- og utviklings-
satsinger i Hamar kommune. Det er flere programmer som skal levere 
resultater knyttet til utvikling og innovasjon i Hamar kommune.

Prosjektene i programmet kan tilhøre alle kommunens tjenesteområder. 
Samtidig er det viktig å understreke at Smart Hamar ikke skal bestå av en 
rekke enkeltstående initiativ i de enkelte kommunalområdene – vi skal jobbe 
helhetlig og strategisk. 

Smart Hamar skal også åpne for at andre samfunnsaktører kan skape egne 
løsninger uavhengig av kommunen. Her vil Smart Hamar kunne fylle flere 
ulike roller og være både initiativtaker, deltaker, datatilbyder og tilrettelegger. 

Smart Hamar handler om forandring og representerer et nytt tankesett og 
en ny måte å arbeide på. Smart Hamar er et program i Hamar kommunes 
overordnede prosjektportefølje, men det er også en arbeidsmetodikk. 
Gjennom å utvikle en god arbeidsmetodikk for innovasjonsprosjekter 
kombinert med en god dataforvaltning, legger vi grunnlaget for å lykkes med 
de konkrete prosjektene i programmet.

2.2 Formålet med Smart Hamar 
Smart Hamar skal bruke teknologi på en innovativ måte for å skape 
bærekraftige og bedre tjenester i Hamar.

Smart Hamar skal bidra til å nå mål innenfor kommunens tjenesteområder. 
Kommunens planer peker på utfordringer og muligheter. Smart Hamar skal 
identifisere behov og initiere prosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling for 
Hamar-samfunnet. Smart Hamar skal være en katalysator for innovasjon og 
nytenkning, og skape arenaer for å møtes på tvers av kommunale tjeneste-
områder. 

Smart Hamar skal skape resultater ved å legge til rette for eller gjennomføre 
prosjekter som utvikler mer effektive tjenester og løsninger. Smart Hamar 
skal initiere og bidra til å realisere prosjekter som gir økt verdi for innbyggere 
og næringsliv. Innbygger- og brukerinvolvering er avgjørende for å kunne 
lykkes i dette arbeidet. Løsningene som utvikles, skal vi realisere gjennom å 
bruke teknologi på en innovativ måte. 

Smart Hamar skal bidra til å redusere klimagassutslippene og fremme en 
mer bærekraftig samfunnsutvikling. Smart Hamar skal utvikle løsninger 
som fører til positive klima- og miljøeffekter. Løsningene skal legge vekt på 
bærekraftig samfunnsutvikling2 og skal ivareta både miljømessige, sosiale 
og økonomiske hensyn. 

2 Bærekraftig utvikling: «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å 
redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov [,...] der økonomisk 
utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig» (.Vår felles 
framtid, Brundtlandkommisjonen 1987)
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Arbeidsmetodikk
Kontinuerlig utvikling av arbeidsmetodikken for innovasjonsprosjekter 
er vesentlig for å lykkes med gjennomføringen. Smart Hamar skal være 
«fødsels hjelper» og legge til rette for at de gode prosjektene får de best 
mulige forutsetningene for å bli gjennomført med gode resultater.

Hamar kommune består av flere kommunalområder, og Smart Hamar skal 
fokusere på at disse områdene samarbeider mer. Det innebærer å koble 
personer og prosjektideer sammen for å utnytte synergier på tvers. Det 
er krevende fordi det forutsetter at eksisterende organisatoriske barrierer 
brytes ned, at kostnader og gevinster omfordeles, og at vi etablerer sterkere 
kommunikasjonsbånd.

Videre krever det at arbeidsmetodene blir smidige og mer eksperimenter-
ende. Programmet skal fokusere på å utvikle metoder og skape økt kunn-
skap knyttet til arbeidsprosesser for innovasjonsprosjekter.

En viktig del av arbeidet i programmet er dialog og samhandling med inn-
byggere, næringsliv, akademia og andre samfunnsaktører. Gjennom dette 
arbeidet vil Smart Hamar styrke innovasjonskraften i hele Hamar-samfunnet 
og være pådrivere for å utvikle nye og smarte løsninger.

Utviklings- og innovasjonsprosjekter
Smart Hamar skal til enhver tid ha 4–6 aktive prosjekter. Prosjektene tar ut-
gangspunkt i uttalte behov eller utfordringer fra innbyggere, næringsliv eller 
kommune. Smart Hamars prosjektportefølje vil ha ulik grad av nyskaping og 
innovasjonshøyde. Både prosjekter som har vært prøvd ut og testet andre 
steder, og prosjekter der Hamar står for utvikling, pilotering og evaluer-
ing, er aktuelle for Smart Hamar. Smart Hamar skal sørge for at de rette 
kompetansemiljøene koples inn i prosjektene, og bidra til å søke midler fra 
virkemiddel apparatet for å gi økonomisk risikoavlastning der det er relevant. 

Digital teknologi og data (informasjon lagret digitalt)
Smart Hamar vil utnytte teknologi på en innovativ måte. Spesielt vil digital 
teknologi være vesentlig i prosjektene. God og strategisk dataforvaltning er 
fundamentalt for å kunne oppnå resultatene vi ønsker. Smart Hamar skal 
være en tydelig bidragsyter og premissleverandør i dette arbeidet.

For at nye og innovative løsninger raskt skal kunne tas i bruk, må vi sikre at 
dataplattformen vi bygger på, er solid. Kommunen må ha kontroll på egen 
data- og informasjonsforvaltning, og særlig på informasjonssikkerhet og 
personvern. Data som samles inn, må være oppdatert og kvalitetssikret og 
lagres på en god måte for å kunne brukes.

Nye teknologiske løsninger genererer nye data. Området stordata og data-
analyse vil bli svært viktig i årene som kommer, både som ledd i en bedre og 
mer effektiv tjenesteproduksjon og som fundament for nye digitale løsninger 
og tjenester. 

Hovedelementer i Smart Hamar

Arbeidsmetodikk

Utviklings- og innovasjonsprosjekter

Digital teknologi og data
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2.4 Hva skal kjennetegne et Smart Hamar-prosjekt?

Prosjektene skal ha positive klima- og miljøeffekter.
Å løse klimautfordringene er den viktigste oppgaven og investeringen i vår 
tid. Oppmerksomhet rundt miljø og klima skal være en «grønn tråd» i Smart 
Hamar. Prosjekter i Smart Hamar skal redusere utslippene av klimagasser 
og gjøre Hamar til en by som i enda større grad tar miljøutfordringene på 
alvor. 

Smart Hamar skal gjøre det enklere å leve og arbeide i Hamar, og det 
innebærer også at det skal bli enklere for innbyggerne å ta klima- og miljø-
vennlige valg i hverdagen.

Prosjektene skal benytte teknologi på en innovativ måte.
Smart Hamar skal ta i bruk teknologi på en innovativ måte eller utvikle nye 
teknologiske løsninger der dagens løsninger ikke tilfredsstiller behovet. Gra-
den av innovasjon i prosjektene vil variere, fra mindre og nyttige endringer til 
større forskning og utviklingsprosjekter.

Prosjektene i Smart Hamar dreier seg ikke bare om å digitalisere dagens 
tjenester og prosesser, men de skal inneholde elementer av digital trans-
formasjon. Digital transformasjon innebærer å endre de grunnleggende 
måtene vi løser oppgaver på, ved hjelp av teknologi. Bruk av teknologi skal 
imidlertid aldri være et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå gevinster 
og bedre tjenester, løsninger og arbeidsprosesser til fordel for innbyggerne 
og lokalsamfunnet. 

Samarbeidsmodellen «Quadruple Helix»

Offentlig

Akademia Inn
byg

ge
re

(bruk
ere

)

Prosjektene skal inkludere samarbeid med næringsliv, akademia og 
innbyggere.
Smart Hamar skal samarbeide på ulike måter med næringsliv, akademia, 
innbyggere og andre samfunnsaktører. Samarbeid mellom disse aktørene er 
en forutsetning for å lykkes med innovasjonsarbeid. 

En viktig del av arbeidet blir å synliggjøre felles interesser slik at alle opplever 
nytte av samarbeidet. 

Prosjektene skal ha en opplevd verdi for innbyggerne.
Smart Hamar er til for menneskene i Hamar. Innsikt i brukernes behov er 
avgjørende for å kunne skape nye og utvikle eksisterende tjenester og 
løsninger. Smart Hamar skal aktivt involvere innbyggere for idéutvikling og 
innspill. Prosjektideer skal testes og kvalitetssikres med tanke på innbygger-
nes behov.

Prosjektene skal bruke virkemiddelapparatet aktivt.
Virkemiddelapparatet består av ulike støtte- og tilskuddsordninger. Det kan 
være støtte fra fylket, nasjonale ordninger og forskningsstøtte fra for eksem-
pel EU. Alle Smart Hamar-prosjekter skal kartlegge mulige støtteordninger 
og søke om støtte der det er naturlig. Smart Hamar skal være en brobygger 
mot virkemiddelapparatet for det lokale næringslivet og forskningsmiljøet.
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2.5 Organisering av Smart Hamar-programmet
Styringsgruppen skal bestå av kommunedirektørens ledergruppe utvidet 
med representanter fra næringslivet, akademia og innbyggerne. Styrings-
gruppen skal med utgangspunkt i strategien for Smart Hamar prioritere 
hvilke prosjekter som skal være med i programmet. Styringsgruppen skal 
også sørge for tilstrekkelige ressurser i prosjektene som settes i gang.

Programgruppen ledes av Smartby-sjefen og er sammensatt av nøkkel-
personer fra hele kommuneorganisasjonen. Denne gruppen skal også ha 
representanter fra næringslivet, akademia og innbyggerne. Programgruppen 
utarbeider beslutningsgrunnlag og foreslår strategiske veivalg for styrings-
gruppen. Programgruppen skal være et arbeidsutvalg som sørger for at vi 
når målene i programmet.

Smart Hamar skal arbeide for å få innsikt i behovene og nyttiggjøre ressur-
sene og kompetansen som finnes i Hamar-samfunnet, gjennom å etablere 
eller bruke eksisterende innbygger- og næringspanel. Representanter fra 
disse arenaene skal delta i programgruppen og styringsgruppen.

Videre skal Smart Hamar etablere et innovasjonsforum i kommunens egen 
organisasjon, og gjennom dette bygge et kompetansenettverk som bidrar til 
tverrfaglig samarbeid og kunnskapsoverføring.

2.6 Kommunikasjon og formidling

Budskap
Smart Hamar ønsker å bidra til å styrke Hamars omdømme som en smart, 
attraktiv og fremtidsrettet by. Programmet representerer et tankesett og en 
metode for hvordan vi oppnår målene vi setter oss som kommune. Smart 
Hamar skal formidle budskapet om et Hamar i endring, der det skal bli 
enklere å leve miljøvennlig, og der det er minst mulig friksjon i møtet mellom 
innbygger og teknologi. Hamar er en fremoverlent kommune som satser 
på innovasjon, og som gjennom dette arbeidet ønsker å legge til rette for 
lokal næringsutvikling. Sammen med resten av Hamar-samfunnet vil vi finne 
løsninger for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Målgrupper
Innbyggere i Hamar. Smart Hamar skal gjøre det enklere å bo og jobbe i 
Hamar.

Lokalt næringsliv og akademia. Smart Hamar skal stimulere til lokal 
næringsutvikling og legge til rette for samarbeid.

Ansatte i Hamar kommune. Smart Hamar skal bidra aktivt til innovasjon, 
utvikling og forskning i kommunens egen organisasjon.

Kanaler
Den viktigste kommunikasjonskanalen for Smart Hamar er kommunikasjo-
nen som skjer gjennom engasjerte interne og eksterne ambassadører som 
formidler og fremmer de gode historiene om et smartere Hamar-samfunn. 

Videre vil Smart Hamar benytte kommunens eksisterende kommunika-
sjonskanaler for å nå målgruppene, og dessuten Bylab Hamar og PARKs 
fysiske og digitale arenaer. Sistnevnte representerer gode møteplasser for 
samhandling med Hamars samfunnsaktører, og vil være viktige for at Smart 
Hamar skal lykkes i dette arbeidet. I den videre utviklingen av programmet 
bør vi vurdere om Smart Hamar skal ha et kommunikasjonspunkt i Bylab, for 
eksempel gjennom en interaktiv skjerm eller med faste fysiske møtepunkter. 

Det skal være informasjon om Smart Hamar på kommunens nettsider.

Organisering av Smart Hamar

Styringsgruppe

Programgruppe
(arbeidsutvalg)

Prosjekt 2 Prosjekt NProsjekt 1

Innbyggerpanel

Innovasjonsforum
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Vi vil finne smarte og bærekraftige løsninger sammen med innbyg-
gerne våre, næringsliv, akademia og andre samfunnsaktører.

Velkommen til å ta kontakt med oss!

HAMAR KOMMUNE
Vangsvegen 51, 2317 Hamar
Servicekontoret: 62 56 30 10
hamar.kommune.no
smarthamar@hamar.kommune.no

https://goo.gl/maps/NxrvNBv9dues6Ebw8
http://hamar.kommune.no
mailto:postmottak@hamar.kommune.no

	Forord
	01 Bakteppet
	1.1 Hvorfor må byer bli smartere?
	1.2 Muligheter i og utenfor regionen
	1.3 Hovedmål fra kommuneplanen

	02 Hva erSmart Hamar?
	2.1 Hva er en smart by?
	2.2 Formålet med Smart Hamar
	2.3 Programmet
	2.4 Hva skal kjennetegne et Smart Hamar-prosjekt?
	2.5 Organisering av Smart Hamar-programmet
	2.6 Kommunikasjon og formidling




