
Kafédialog Hellvik – bord 5 

Hva skal til for at alle kan ta i bruk flere selvbetjeningsløsninger på 
nett? 

RÅDATA 

Runde 1 
• Opplæring 

• Lettere hjemmeside og kartløsning 

• Chat-funksjon 

• Enkle menyer, brukergrensesnitt 

• «Hjelpemeny» på hjemmeside 

Runde 2 
•  Brukervennlighet 

• Kommunen må få ut informasjon om det som finnes 

• Rask tilbakemelding/bekreftelse 

• Kursing i digital kompetanse 

• Ofte spurte spørsmål 

Runde 3 
• Papirmølle; vanskelig. Enkle overskrifter, fange opp feil TIDLIG, enkle ord, gode oversikter, 

korte setninger, bilder, ufarliggjøre! 

• Opplæring, pensjonistmøte, tilgang på nett/infrastruktur, chat/tlf, fjernhjelp, Dalane 
Breibånd har chat/messenger, ikke alle kan ringe en venn, gode referanser i lokalmiljøet 
(ressurspersoner) 

• Skole/Frivilligsentralen 

Runde 4 
• Være nett/fiber i området, brukervennlig, enkelt og logisk, saksbehandling  oversikt, 

opplyse, tilgjengelig på nett, innsyn, «sporing» av saken, frustrerende mye tid brukt på 
nett/skjema/finne frem 

• Folkevalgte kontaktinfo lett tilgjengelig, enkelt å finne frem, «en knapp», informasjon, chat, 
bruker mye tid på enkle ting, komme til rett plass så fort som mulig, «alle med åpen dør»  
potensiale 



Runde 5 
• God nettside; finne det vi leter etter, oversiktlig, oppdatert, ikke alltid lett å finne frem i dag, 

tilgjengelig, vanskelig å vite hvilket skjema som skal brukes, forkortelser forvirrer, usikre på 
«er det riktig» 

• Tilbakemelding forventes, forståelig språk, se til bankene 

• Stole på Internett-tilgang, fri tilgjengelighet, systemveileder på nett, dekning god i 
byggefeltene, nettside tilpasset ulike plattformer, ordre hjemme, oppfølging holde ved like, 
annonser når noe kommer, Facebook, varsling til beboere, Fiksgatami vs. saksbehandler 
bruker tid på tlf.  

Runde 6 
• Fjernstyring og hjelp, support, Frivilligsentralen  overkommelig pris, familie kan hjelpe, 

finne frem på nettsiden: forvirrende, få opp ting du har mest bruk for  grupper, forenkle 
nettsidene, «kaffidrøs» hver onsdag med pensjonister, eldremiddag én gang i måneden, 
møte opp og lære opp noen få  smittsomt, chat 

Runde 7 
• Gjøre hjemmesiden kjent 

• Gjøre hjemmesiden enklere 

• Spalte i Dalane tidende om ett tema 

• Helpdisk utenfor kontortid 

• Gjøre ofte brukte sider mer synlige 

• Alle tjenester bør være mulig å søke om på nett 

• Gjøre folk og elever kjent med info på hjemmeside 

• Spore saken som på posten 

Runde 8 
• Opplæring 

• Tilstelning i lokalmiljøet 

• Manglende tilbakemelding underveis i søknadsutarbeidelsen 

• Helpdesk 
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