”I Sverige ska alla kunna
utveckla och använda sin
digitala kompetens.”

ATT LEDA FÖR ETT
DIGITALT NORRBOTTEN
- Tillsammans för demokrati och delaktighet

Den som står utanför det digitala samhället har inte samma förutsättningar
att delta och göra sin röst hörd. Idag är många människor beroende av
en närstående eller andra för att vara digitalt delaktiga. Det här vill vi
sätta fokus på och tillsammans hitta lösningar för att Norrbottens alla
invånare ska kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.
Konferensen vänder sig till dig som är ledare eller strateg och ska
leda för digital delaktighet i samhället. Föreläsningar kombineras med
diskussioner i en innovations-workshop. Samtalen ska leda till idéer för
utveckling och ökad samverkan.
Moderator är Anders Thoresson, teknikjournalist sedan
1999. Han gör podcasten Digitalsamtal tillsammans med
forskaren Carl Heath.

Varmt välkomna
Clarion Sense Luleå

Tisdag 4 december 9.00-16.00

Kostnadsfritt

Anmälan: https://simplesignup.se/private_event/140381/cd9051e9b0

//VID FRÅGOR KONTAKTA
Eva Lidström (praktiska frågor)
0920-28 40 96
eva.lidstrom@norrbotten.se

//VID FRÅGOR KONTAKTA
Birgitta Markusson (program)
0920-28 40 78
birgitta.markusson@norrbotten.se

//PROGRAM
9.00-9.30

Fika och incheckning

9.30-9.45

Region Norrbotten hälsar välkommen

9.45-10.30

Hur får vi med alla?
Sverige digitaliseras. Det är nu det händer. Det förutsätter att alla kan och får
vara med. Den digitala kompetensen behöver stärkas i hela samhället. Här får
du en bild av vad som görs och behöver hända för att främja ökad delaktighet.
Föreläsare: Emily Nordqvist, kommunikationsansvarig och projektledare 		
vid Digitaliseringsrådet.

10.30-11.45 Innovationsworkshop del 1
Workshopledare: Mari Runardotter, PhD Social Informatics vid
Luleå Tekniska Universitet
11.45-12.45 Lunch
12.45-13.30 Invånarnas frågor och behov för ökad digital delaktighet
Praktiska exempel på hur digital innovation kan underlätta i vardagen.
13.30-15.00 Innovationsworkshop del 2
15.00-15.50 Från strategier till operativ verksamhet
Balansen mellan uthållighet och tempo och att inte tappa bort nyttoperspektivet
är stora utmaningar i digitaliseringsarbetet. Liksom att skapa tjänster och
produkter som de vi är till för efterfrågar eller har nytta av. Det modiga ledarskapet
har avgörande betydelse under förändringsarbetet. Här får du tips och verktyg
för verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering.
Föreläsare: Kristina Alsér, entreprenör och huvudägare i miljöteknikföretaget
Mercatus Engineering AB. Hon har lett regeringens miljötekniksatsning Swentec,
Bredbandsutredningen och varit ledamot i Globaliseringsrådet, Vinnova, Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv. Är ordförande för regeringens Expertgrupp för
digitala investeringar och för styrelsen i Tillväxtverket.
15.50-16.00 Tack och avslutning

