
Smart Data

Oppsummering av 
arbeidsverksted med 
innbyggere

Hamar kommune



Vi jobbet i Miro



Praktisk info

Tema: Hvordan opplever innbyggere Hamar 
kommune digitalt og hva ønsker de seg?

Antall: 15 stk

Alder: 35 - 74 år

Dato: 09.02.2022
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Oppvarming! Det beste med hamar?



👀 I møte med kommunen

Hvordan opplever du 
Hamar kommune digitalt?



👀 I møte med kommunen

Mange analoge 
skjemaer som kunne 

vært digitale

Chatboten 
fungerer dårlig

Lite person-
tilpasset

Video-overføringer 
er bra

Forvirrende

Knotete

Rotete

Enkelt å bestille 
vaksinetime

Renovasjons-
appen fungerer 

greit

Vanskelig å 
finne frem



🔮 Drømmekommunen

Hva er din drøm for Hamar 
sine digitale tjenester?



En persontilpasset  
innbygger-app

Lett å orientere seg om 
tilbud og aktiviteter

🔮 Drømmekommunen

En proaktiv kommune som 
kjenner mine behov

Se oppdatert info om brøyting og 
strøing som på skisporet

Digital hjelp for 
eldre hjemme

At det er enkelt  
å finne frem 

Kommune tilbyr 
åpne data



🌱 Hvis innbyggeren var sjef

Du har ubegrenset budsjett, 
hvor ville du startet?



• Ta innbyggernes perspektiv på kommunale nettsider 

• Opplæringstjeneste for de som trenger det 

• Kommunal «HA-tavle» med oversikt over aktivteter mm. 

• Kartlegge innbyggernes behov og ønsker 

• Tilgjengligjøre tilbud for alle aldre og funksjonsevne 

🌱 Hvis innbyggeren var sjef



💬 Spørsmål fra kommunen

Hva skulle du ønske at Hamar 
kommune spurte deg om?

?



Hvordan trives  
du på Hamar?

💬 Spørsmål fra kommunen

Hvordan ønsker du  
å delta?

Hva synes du om  
våre tjenester?

Hva kan vi hjelpe  
deg med?



💬 Spørsmål fra kommunen

• Hvordan var det å flytte til hamar? 

• Hvordan er det å være pårørende? 

• Hvilke aktivitetstilbud ønsker du deg? 

• Hvordan ønsker der å bli involvert? 

• Hvordan kan vi hjelpe deg med det digitale? 



www.travers.as

Takk til alle 
som var med!

Hamar kommune


