
Tilskuddsordning Virkemiddel kategori Mer om virkemiddel

Størrelse på 

tillskudd, pr. 

søker

Størrelse på 

tillskudd, totalt

Hovedfokus på 

digital deltakelse 

og kompetanse

Overordnet 

målgruppe, kategori
Mer om overordnet målgruppe Formål, kategori Formål for digital deltakelse og kompetanse Virksomhet Kategori Rollebeskrivelse Virksomhet Forvalter kategori Mer om forvalter Mottaker Mottaker kategori Eksempler på mottakere

Mottakers målgruppe, 

kategori
Rollebeskrivelse, mottaker Kilde Kommentar

Digidel Læringsressurs Gratis læringsressurser Ikke relevant kr 2 000 000 Ja Kurs- og opplæringsaktører
Aktører som driver opplæring i grunnleggende digitale 

ferdigheter

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Styrke digital kompetanse i befolkningen KMD Offentlig

Kompetanse Norge (i samarbeid med 

programkomité: Kommunenes Sentralforbund, 

biblioteksektoren, Seniornett, Difi)

Kompetanse Norge
Tilby gratis læringsressurser for de som driver 

opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter
Opplæringstilbyder

Innbyggere med lav digital 

kompetanse

https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-

forvaltning/ikt-politikk/digidel-

2017/id2414898/                

To-årig program 2015-2017, men fortsatt 

tilgjengelig ressurs

Digihjelpen Tilskuddsmidler, prosjekt Engangsstøtte Ukjent kr 2 000 000 Ja Offentlige virksomheter Kommuner
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Heve digital kompetanse KMD Offentlig KMD Offentlige virksomheter Kommuner Offentlige virksomheter Ås kommune

Innbyggere med lav digital 

kompetanse
Iverksette lavterskel tilbud

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskud

d-til-kommuner-som-vil-lofte-innbyggernes-

digitale-kompetanse/id2787040/

Tilskudd til Seniornett Tilskuddsmidler, drift Ukjent kr 3 550 000 Ja
Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Seniornett

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Styrke digital kompetanse blant eldre KMD Offentlig KMD Offentlige virksomheter Seniornett Ideelle-/frivillige organisasjoner Eldre

Styrke eldres digitale kompetanse gjennom opplærings- og 

informasjonstiltak

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/p

rop.-1-s-

20202021/id2768453/?q=seniornett&ch=2#ma

tch_0

Bevilget over statsbudsjettet

Opplæring og implementeringsstøtte for å styrke den 

digitale kompetansen (tiltakspakke for sårbare eldre) 
Tilskuddsmidler, prosjekt

IKT-opplæring, 

implementeringsstøtte for digitale 

verktøy

Ukjent kr 20 000 000 Ja
Ideelle-/frivillige 

organisasjoner, kommuner

Kommuner, interkommunale selskaper, frivillige og 

ideelle organisasjoner

Grunnleggende digitale 

ferdigheter, støtte til IKT utstyr

Heve digital kompetanse for å motvirke enshomhet, bedre 

helsekompetansen, gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale 

helsetjenester. Relevant både mot tiligjengelig IKT-utstyr og 

grunnleggende digitale ferdigheter.

HOD Offentlig Helsedirektoratet Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd
Kommuner, interkommunale selskaper, 

ideelle organisasjoner

Kommuner, Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Ikke ferdig behandlet Eldre Implementere IKT-utstyr, arrangere opplæringsaktiviteter

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/op

plaering-og-implementeringsstotte-for-a-styrke-

den-digitale-kompetansen-tiltakspakke-for-

sarbare-eldre#regelverk-dette-ma-vaere-med-i-

s%C3%B8knaden

Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy og IKT-

opplæring for å mobilisere mot ensomhet blant eldre
Tilskuddsmidler, prosjekt

utvikle og utprøve digitale 

verktøy, IKT-opplæring
Ukjent kr 6 000 000 Ja

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Landsdekkende frivillige og ideelle organisasjoner

Grunnleggende digitale 

ferdigheter, støtte til IKT utstyr
HOD Offentlig Helsedirektoratet Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Landsdekkende frivillige og ideelle 

organisasjoner
Ideelle-/frivillige organisasjoner

Norges Blindeforbund, Pensjonistforbundet, 

Røde kors, seniorsmart.no,
Eldre Utvikle og utprøve teknologiske verktøy, gi IKT-opplæring

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/utv

ikling-og-utproving-av-teknologiske-verktoy-og-

ikt-opplaring-for-a-mobilisere-mot-ensomhet-

blant-eldre#regelverk-hvem-kan-fa-tilskudd

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige 

organisasjoner
Tilskuddsmidler, prosjekt Ukjent kr 96 200 000

Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige organisasjoner

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn KD Offentlig

IMDi (nasjonale prosjekter), kommuner (lokale 

aktiviteter) 
Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Frivillige organisasjoner Ideelle-/frivillige organisasjoner

Norsk Folkehjelp ("kvinner kan"), KIA, Norges 

frivillighetssentraler, Røde kors, kirkens 

bymisjon

Innvandrere

Iverksette prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å 

øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres 

barn

https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-

integreringsarbeid-i-regi-av-frivillige-

organisasjoner/

Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner Tilskuddsmidler, drift kr 25 000 - 75 000 Ukjent
Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

Regionale innvandrerorganisasjoner som bidrar aktivt til 

integrering og som arbeider for økt arbeids- og 

samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn, 

inkludert innvandrerråd og paraplyorganisasjoner på 

fylkesnivå

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Økt arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere KD Offentlig

IMDi (40%) og 20 utvalgte kommuner (60%) HER 

KOMMUNER
Offentlige virksomheter Motta søknader og utbetale midler

regionale innvandrerorganisasjoner, 

inkludert innvandrerråd og 

paraplyorganisasjoner på fylkesnivå

Ideelle-/frivillige organisasjoner Innvandrere  Tiltak for økt arbeids- og samfunnsdeltakelse
https://www.imdi.no/tilskudd/driftstotte-til-

regionale-innvandrerorganisasjoner/

Tilskuddet er en del av ordningen 

«Tilskudd til integreringsarbeid i regi av 

frivillige organisasjoner». 

Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på 

integreringsfeltet
Tilskuddsmidler, uspesfisert Ukjent kr 37 510 000

Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige organisasjoner

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Økt deltakelse og representasjon blant innvandrere og deres barn på ulike 

samfunnsarenaer
KD Offentlig IMDi Offentlige virksomheter Fører tilsyn Frivillige organisasjoner Ideelle-/frivillige organisasjoner Caritas Norge, KIA, Mir, Innvandrere Bla.a. arrangere kurs for digitale ferdigheter

https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-

nasjonale-ressursmiljo-pa-integreringsfeltet/

Står blant IMDi sine tilskudd, men 

stortinget vedtar hvilke org. som mottar 

tilskuddet. Tilskuddsmottakerne blir 

navngitt i KDs budsjettproposisjon

Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak Tilskuddsmidler, prosjekt
Bruk av digitale verktøy og 

ressurser i opplæringen
Ukjent kr 58 400 000

Nei, men noe 

relevant innhold
Offentlige virksomheter Kommuner

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid med 

sikte på å få målgruppen ut i arbeid eller utdanning
KD

Offentlig IMDi  Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Kommuner Offentlige virksomheter
eks steinkjer kommune, lillehammer kommune, 

oslo kommune 
Innvandrere

Utprøving av digitale verktøy og ressurser i opplæringen skal vise 

hvordan bruk av teknologi kan øke læringsutbyttet for den enkelte i 

norskopplæringen

https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-

utvikling-av-kommunale-integreringstiltak-

2021/

Jobbsjansen Tilskuddsmidler, prosjekt

Individuelt tilpassede program for 

å gi styrkede kvalifikasjoner for 

varig tilknytning til arbeidslivet og 

økonomisk selvhjulpenhet

Ukjent kr 85 300 000
Nei, men noe 

relevant innhold
Offentlige virksomheter Kommuner

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner

KD

Offentlig IMDi Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Kommuner Offentlige virksomheter Kristiansund kommune Innvandrere
Utvikle prosjekt for kunnskapsutvikling, økt sysselsetting blant 

innvandrerkvinner
https://www.imdi.no/tilskudd/jobbsjansen/

Tilskudd til studieforbund og 

voksenopplæringsorganisasjoner
Tilskuddsmidler, uspesfisert Kurs, studier Ukjent kr 221 920 000

Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Studieforbund, voksenopplæringsorganisasjoner

Grunnleggende digitale 

ferdigheter, Arbeidsrettet 

kompetanse, videreutvikling

Bidra til livslang læring gjennom voksenopplæring. Relevant mot 

grunnleggende digitale ferdigheter, men kan også være relevant mot 

videreutvikling av mer avansert arbeidskompetanse.

KUD, KD Offentlig Kompetanse Norge Offentlige virksomheter Motta søknader, gi tilskudd, føre tilsyn Frivillige, ideelle organisasjoner Ideelle-/frivillige organisasjoner
eks Folkeuniversitetet, AOF Norge, FUNKIS 

Studieforbund

Innbyggere med lav digital 

kompetanse
Arrangere kurs for voksenopplæring

https://www.kompetansenorge.no/soke-om-

tilskudd/Tilskudd-til-studieforbund-og-

nettskoler/

Kompetansepluss Frivillighet 2021 Tilskuddsmidler, prosjekt
Tilskuddsmdiler til gjennomføring 

av kurs
kr 1500 per time Ukjent

Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige organisasjoner

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Øke grunnleggende ferdigheter

KD

Offentlig Kompetanse Norge  Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Frivillige, ideelle organisasjoner Ideelle-/frivillige organisasjoner

AOF (ulike lokallag), krikens bymisjon, 

frivillighetssentraler, Mir, læringsentre, norsk 

folkehjelp, folkeuniversitetet, 

voksenoplæringssentre, Fretex

Innbyggere med lav digital 

kompetanse
Arrangere kurs for å øke grunnleggende ferdigheter

https://www.kompetansenorge.no/kompetans

epluss/soknadsprosess/sok-

midler/kompetansepluss-frivillighet-2021/

Kompetansepluss Arbeid 2021 Tilskuddsmidler, prosjekt
Tilskuddsmdiler til gjennomføring 

av kurs
kr 1500 per time Ukjent

Nei, men noe 

relevant innhold

Opplæringstilbyder, bedrift, 

foreninger,

Opplæringstilbyder, minst én etterspørrerbedrift, evt 

andre involverte organisasjoner

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Øke grunnleggende ferdigheter

KD

Offentlig Kompetanse Norge Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Opplæringstilbyder, minst én 

etterspørrerbedrift, evt andre involverte 

organisasjoner

Opplæringstilbyder
4You AS, Alta integrerings- og 

kompetansesenter, AOF (lokallag), Avkurs +++

Innbyggere med lav digital 

kompetanse
Arrangere kurs for å øke grunnleggende ferdigheter

https://www.kompetansenorge.no/kompetans

epluss/soknadsprosess/sok-

midler/kompetansepluss-arbeid-2021/

Universell utforming - kunnskapsutvikling, 

kompetanseheving og informasjon
Tilskuddsmidler, prosjekt

Forskning, nyskapning, 

kompetanseheving
Ukjent kr 14 070 000 Ja

Offentlige virksomheter, 

private virksomheter, Ideelle-

/frivillige organisasjoner

Statlige, fylkeskommunale, kommunale og private 

institusjoner og virksomheter, stiftelser, 

forskningsinstitusjoner og organisasjoner

Brukervennlige digitale tjenester

utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som 

samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med 

nedsatt funksjonsevne
BFD

Offentlig Bufdir Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Statlige, fylkeskommunale, kommunale og 

private institusjoner og virksomheter, 

stiftelser, forskningsinstitusjoner og 

organisasjoner

Offentlige virksomheter, private 

virksomheter, Ideelle-/frivillige 

organisasjoner, 

forskningsinstitusjoner

Dnt, Funka NU AB, Norsk Regnesentral, Oslo 

Economics AS, Useit Consulting AS
Nedsatt funksjonsevne

gjennomføre prosjekter innen kunnskapsutvikling, 

kompetanseheving og informasjon på området universell utforming

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilsk

udd/Likestilling_og_inkludering/tilskudd_uu/

Prosjektmidler - Bibliotekfeltet Tilskuddsmidler, prosjekt Tilskudd til utviklingsprosjekter Ukjent

kr 48 740 070,00 

(total utbetaling av 

tilskudd fra 

Nasjonalbiblioteket, 

ingenting om 

spesifikke tilskudd i 

årsrapport)  

Nei, men noe 

relevant innhold
Offentlige virksomheter Folke-, fylkesbibliotek og fagbibliotek Brukervennlige digitale tjenester

utvikle bibliotekene til å gi mer åpen tilgang til samlingene, kunnskapen og 

forskningen
KUD Offentlig Nasjonalbiblioteket Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Folke-, fylkesbibliotek og fagbibliotek Offentlige virksomheter

Prosjekt "felles drift av digitale 

innholdstjenester" og "kjelda - formidling av 

digital kunnskap"

Innbyggere generelt
utvikle bibliotekene til å gi mer åpen tilgang til samlingene, 

kunnskapen og forskningen

https://bibliotekutvikling.no/sok-

stotte/utlysning-av-utviklingsmidler-for-2021/

Tilskudd til voksenopplæring i Sandefjord kommune Tilskuddsmidler, uspesfisert Opplæring og kurs Ukjent kr 5 874 000
Nei, men noe 

relevant innhold
Offentlige virksomheter Sandefjord kommune

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Gi opplæring til voksne døvblinde og døve med 

tileggsfunksjonshemminger
KD Offentlig Udir Offentlige virksomheter tilsyn Sandefjord kommune (Stiftelsen Signo) Offentlige virksomheter

ENESTE er Sandefjord kommune (stiftelsen 

Signo)
Nedsatt funksjonsevne Arrangere kurs, voksenopplæring

https://www.signo.no/virksomheter/signo-

skole-og-kompetansesenter/voksenopplaring-

horselshemmede-dovev-dovblinde/

Bevilget over statsbudsjettet

Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) Tilskuddsmidler, prosjekt
kompetanseheving og 

bedriftsintern opplæring
Ukjent kr 20 000 000

Nei, men noe 

relevant innhold
Private virksomheter Bedrifter som er rammet av korona

Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling

Opplæring som gjør det mulig å ta nye oppgaver, arbeide med ny 

teknologi, få tilgang til nye markeder, utvikling av nye 

produkter/tjenester, bidrar til kvalifisering til fagbrev

Vestland fylkeskommune Offentlig Vestland fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Bedrifter Private virksomheter Ansatte Gjennomføre opplæringstiltak

https://www.vestlandfylke.no/narings--og-

samfunnsutvikling/kompetanse-i-

arbeidslivet/utlysing-av-bio-midlar/

Tilskot til vaksenopplæring Tilskuddsmidler, prosjekt Opplæringsvirksomhet

Grunntilskudd på 

5000kr + 

aktivitetstilskudd 

basert på registrerte 

studietimer

Ukjent
Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

Studieforbundenes regionale ledd (og deres 

medlemsorganisasjoner)

Grunnleggende digitale 

ferdigheter, Arbeidsrettet 

kompetanse, videreutvikling

Økt opplæringsvirksomhet i voksenopplæringen. Relevant mot 

grunnleggende digitale ferdigheter, men kan også være relevant mot 

videreutvikling av mer avansert arbeidskompetanse.

Vestland fylkeskommune Offentlig Vestland fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og utbetale midler 
Studieforbundene (og deres 

medlemsorganisasjoner)
Ideelle-/frivillige organisasjoner Studieforbundet AOF

Innbyggere med lav digital 

kompetanse
Drift og virksomhet rettet mot voksenopplæring 

https://www.vestlandfylke.no/kultur/kunst--og-

kulturutvikling/tilskot-til-vaksenopplaring/

Tilskot til utvikling av digitale tenester Tilskuddsmidler, prosjekt
digital formidling og utvikling av 

digitale tjenester
Ukjent kr 450 000

Nei, men noe 

relevant innhold
Offentlige virksomheter Folkebibliotek i fylket

Grunnleggende digitale 

ferdigheter, IKT-utstyr

Bla.a. kompetanseheving, kjøp av utstyr. Derfor relevant både mot 

tilgjengelighet til IKT-utstyr og grunnleggende digitale ferdigheter
Vestland fylkeskommune Offentlig Vestland fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og utbetale midler Folkebibliotek i fylket Offentlige virksomheter

Innbyggere generelt, 

Innbyggere med lav digital 

kompetanse

Tiltak for utvikling og difting av digital formidling, bla.a. 

kompetanseheving, kjøp av utstyr

https://www.vestlandfylke.no/kultur/biblioteku

tvikling/tilskot-til-utvikling-av-digitale-tenester/

Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) Tilskuddsmidler, prosjekt
kompetanseheving og 

bedriftsintern opplæring
kr 700 000,00 Ukjent

Nei, men noe 

relevant innhold
Private virksomheter Bedrifter som må omstille grunnet Covid-19

Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling
Bla.a. styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt Viken Fylkeskommune Offentlig Viken Fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Bedrifter Private virksomheter AOF Østland ++++ (vår 2020) Ansatte etablere etter- og videreutviklingstiltak

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-

stotte/tilskudd-og-stotte-viken/tilskudd-til-

kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring-

2021.88518.aspx

Støtter bedrifter, og ikke aktører. Knyttet 

til Covid.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) Tilskuddsmidler, prosjekt
kompetanseheving og 

bedriftsintern opplæring
kr 200 000,00 Ukjent

Nei, men noe 

relevant innhold
Private virksomheter Enkeltpersonsforetak og småbedrifter

Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling
hindre utestening fra arbeidslivet og motvirke uheldige konsekvenser Nordland fylkeskommune Offentlig Nordland fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Enkeltpersonsforetak og småbedrifter Private virksomheter Ansatte

gjennomføre relevante opplæringstiltak (kompetanseheving innen 

digitalisering vurderes som særlig aktuelt) 

https://www.nfk.no/tjenester/tilskudd/tilskudd-

for-bedrifter/bedriftsintern-opplaring-bio-

2021.7924.aspx

Støtter bedrifter, og ikke aktører. Knyttet 

til Covid.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) Tilskuddsmidler, prosjekt
kompetanseheving og 

bedriftsintern opplæring

Inntil 50 ansatte: kr 

300 000; 50-250 

ansatte: kr 600 000; 

over 250 ansatte: kr 

1 000 000

Ukjent
Nei, men noe 

relevant innhold
Private virksomheter

Enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, 

bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskaper ol. 

Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling
Styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne

Innlandet 

fylkeskommune
Offentlig Innlandet fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, 

bransjeorganisasjoner, 

destinasjonsselskaper ol. 

Private virksomheter Ansatte gjennomføre relevante opplæringstiltak 

https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-

tilskudd/naringsutvikling/bedriftsintern-

opplaring-bio.19843.aspx

Støtter bedrifter, og ikke aktører. Knyttet 

til Covid.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) Tilskuddsmidler, prosjekt
kompetanseheving og 

bedriftsintern opplæring
kr 1 000 000,00 Ukjent

Nei, men noe 

relevant innhold
Private virksomheter Bedrifter med omstillingsproblem

Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling
Motvirke utstøtning fra arbeidslivet

Møre og Romsdal 

fylkeskommune
Offentlig Møre og Romsdal fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Bedrifter Private virksomheter Ansatte opplæring med teori, evt kombinert med praktisk trening

https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-

stipend/tilskot-naering-innovasjon-og-

kompetanse/bedriftsintern-opplaering-bio

Støtter bedrifter, og ikke aktører. Knyttet 

til Covid.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) Tilskuddsmidler, prosjekt
kompetanseheving og 

bedriftsintern opplæring
Ukjent kr 30 000 000

Nei, men noe 

relevant innhold
Private virksomheter

Bedrifter med ansatte som har omstillingsbehov, må 

endre produksjon, etablere seg på nye markeder

Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling
Opplære egne ansatta for å unngå oppsigelser Rogaland fylkeskommune Offentlig Rogaland fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

En eller flere bedrifter (små- og 

mellomstore) 
Private virksomheter Ansatte

Styrke kompetansen til ansatte for å kunne gjennomføre 

omstillingen

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-

stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-

stipend/naringsutvikling/bedriftsintern-

opplaring-bio/

Støtter bedrifter, og ikke aktører. Knyttet 

til Covid.

Tilskudd til universell utforming Tilskuddsmidler, prosjekt
Undervisning, kurs, tilrettelegging, 

utviklingsprosjekter

egeninnsats, dugnad:  

kr 250 per time; 

egeninnsats, lønnet 

arbeid: kr 600 per 

time 

Ukjent
Nei, men noe 

relevant innhold
Kommuner, friluftsråd og frivillige organisasjoner Brukervennlige digitale tjenester

Universell utforming ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig 

og privat tjenesteyting
Rogaland fylkeskommune Offentlig Rogaland fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Kommuner, friluftsråd og frivillige 

organisasjoner

Kommuner, Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Nedsatt funksjonsevne Universell utforming for eksempel innen IKT

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-

stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-

stipend/folkehelse/tilskudd-til-universell-

utforming/

Støtter bedrifter, og ikke aktører. Knyttet 

til Covid.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) Tilskuddsmidler, prosjekt
kompetanseheving og 

bedriftsintern opplæring

Små/mellomstore 

bedrifter: kr 300 000; 

store bedrifter: kr 

600 000

Ukjent
Nei, men noe 

relevant innhold
Private virksomheter Bedrifter (ulike vilkår for små og store bedrifter)

Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling
Relevante opplæringstiltak

Trøndelag 

fylkeskommune
Offentlig Trøndelag fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Små, mellomstore og store bedrifter Private virksomheter

Flere bedrifter har fått relevante ttilskudd. Blant 

annet fikk Gold of Italy AS støtte for digital 

kompetansehevende tiltak, og Nord Suvenir AS 

fikk støtte til opplæringstiltak for digitale 

plattformer

Ansatte Ordne opplæring til ansatte. Digital  kompetanseheving prioriteres.  

https://www.trondelagfylke.no/vare-

tjenester/naring-og-innovasjon/virkemidler-og-

tilskudd/bio-trondelag/

Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) Tilskuddsmidler, prosjekt
kompetanseheving og 

bedriftsintern opplæring
Ukjent kr 15 000 000

Nei, men noe 

relevant innhold
Private virksomheter Små og mellomstore bedrifter

Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling
Opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte

Troms og Finnmark 

fylkeskommune
Offentlig Troms og Finnmark fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd.  Små og mellomstore bedrifter Private virksomheter Ansatte Ordne opplærng til sine ansatte

https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-

og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/skole-og-

opplaring/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Støtter bedrifter, og ikke aktører. Knyttet 

til Covid.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) Tilskuddsmidler, prosjekt
kompetanseheving og 

bedriftsintern opplæring
kr 300 000,00 Ukjent

Nei, men noe 

relevant innhold
Private virksomheter Bedrifter (særlig utsatt ifb. Pandemien)

Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling
Opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte Agder fylkeskommune Offentlig Agder fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Bedrifter (særlig utsatt ifb. Pandemien) Private virksomheter Ansatte Ordne opplæring til sine ansatte

https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-

og-internasjonalt-samarbeid/sok-

stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Støtter bedrifter, og ikke aktører. Knyttet 

til Covid.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) Tilskuddsmidler, prosjekt
kompetanseheving og 

bedriftsintern opplæring
Ukjent kr 19 000 000

Nei, men noe 

relevant innhold
Private virksomheter Bedrifter

Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling
Opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune
Offentlig Vestfold og Telemark fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Bedrifter Private virksomheter

SPB Elektro AS: Mottatt midler for å tilby 

tjenester digitalt, med påfølgende behov for å 

videreutvikle digital kompetanse

Ansatte Ordne opplæring til sine ansatte

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompeta

nse-og-inkludering/tilskudd/bedriftsintern-

opplaring-bio-midler/

Støtter bedrifter, og ikke aktører. Knyttet 

til Covid.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) Tilskuddsmidler, prosjekt
kompetanseheving og 

bedriftsintern opplæring
Ukjent kr 14 000 000

Nei, men noe 

relevant innhold
Private virksomheter bedrifter, selvstendig næringsdrivende

Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling

Øke kompetanse for at bedriften skal kunne omstille seg til nye krav i 

samfunnet
Oslo kommune Offentlig Oslo kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Bedrifter, selvstendig næringsdrivende Private virksomheter Ansatte Ordne opplæring til sine ansatte

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-

legater-og-stipend/tilskudd-til-bedriftsintern-

opplaring/

Ingen informasjon om hvem som har 

mottatt tilskudd

Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak
Tilskuddsmidler, prosjekt og 

drift

Tilskudd for tilrettelegging for 

frivillig innsats for inkludering og 

sosial mobilitet

Ukjent kr 14 572 000
Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige organisasjoner i Oslo

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Økt deltakelse i arbeidslivet for personer med minoritetsbakgrunn Oslo kommune Offentlig Oslo kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Frivillige organisasjoner i Oslo Ideelle-/frivillige organisasjoner

MiR Oslo

Mangfold i arbeidslivet (MIA)
Innvandrere

Innsats for integrering i skole og utdanning, økt samfunnsdeltakelse 

og jobb

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-

legater-og-stipend/integrerings-og-

mangfoldstiltak/

Tilskudd innen helse- og sosialområdet
Tilskuddsmidler, prosjekt og 

drift

Tilskudd for å støtte opp om 

frivillige og ideelle organisasjoners 

innsats på helse- og sosialområdet

Ukjent kr 136 793 114
Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige organisasjoner i Oslo

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i 

Oslo
Oslo kommune Offentlig Oslo kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Frivillige, ideelle og bruker- og 

pårørendeorganisasjoner i Oslo
Ideelle-/frivillige organisasjoner Pensjonistforbundet i Oslo Eldre Bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-

legater-og-stipend/tilskudd-innen-helse-og-

sosialomradet/

Tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring Tilskuddsmidler, prosjekt

Tilskudd for å støtte 

sivilsamfunnets innsats for 

likestilling og likeverd

Ukjent kr 5 000 000
Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige og kvinnepolitiske organisasjoner og aksjoner

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Motivere kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet Oslo kommune Offentlig Oslo kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd 

Frivillige og kvinnepolitiske organisasjoner 

og aksjoner
Ideelle-/frivillige organisasjoner Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet Kvinner bla.a. motivere kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-

legater-og-stipend/tiltak-for-likestilling-og-

kvinnefrigjoring/

Tilskudd til voksenopplæring  Tilskuddsmidler, prosjekt
Tilskudd til godkjente 

studieforbund
Ukjent Ukjent

Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Studieforbund

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Støtte særlige voksenopplæringstiltak og målgrupper . Kanskje mest 

relevant mot grunnleggende ferdigheter, men kan også være relevant opp 

mot videreutvikling av eksiterende kompetanse.

Fredrikstad kommune Offentlig Fredrikstad kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Studieforbund Ideelle-/frivillige organisasjoner
Innbyggere med lav digital 

kompetanse
Voksen opplæring for særlige målgrupper (ikke spesifisert hvilke) 

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenest

er/kulturogfritid/tilskudd/tilskudd-til-

voksenopplaring/

Tilskot integreringsprosjektet Rom for møte 2019-

2020
Tilskuddsmidler, prosjekt

Prosjekt for mangfold og bedre 

integrering
Ukjent kr 1 420 000

Nei, men noe 

relevant innhold
Offentlige virksomheter Kommunale folkebibliotek

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Skape gjensidige møteplasser i lokalsamfunnene. Digital kompetanse som 

del av grunnpialret essensielle ferdigheter .
Gjensidigestifitelsen Privat Hordaland fylkesbibliotek Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Kommunale folkebibliotek Offentlige virksomheter

Innbyggere med lav digital 

kompetanse

Gjennomføre prosjektet med fokus på språkforståelse og digital 

kompetanse

https://www.hordaland.no/nn-

NO/kultur/fylkesbiblioteket/romformote_2019/

Arbeidmarkedsopplæring Flere
Arrangerer og gir støtte til 

arbeidsrettede kurs
Ikke relevant Ikke relevant

Nei, men noe 

relevant innhold
Innbyggere, uspesifisert Innbyggere

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

At innbyggere skal stille sterke i arbeidsamarkedet. Kanskje mest relevant 

mot grunnleggende ferdigheter, men kan også være relevant opp mot 

videreutvikling av eksiterende kompetanse.

ASD Offentlig NAV Offentlige virksomheter

Arbeidsrettede kurs basert på behov i 

arbeidsmarkedet. Kan gjennomføres som kurs 

hos andre tilbydere, eller som kurs som 

gjennomføres av NAV selv.

Innbyggere, uspesifisert
Innbyggere med lav digital 

kompetanse

https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolg

ing-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-

komme-i-jobb/opplaering#chapter-1

Tilskudd til frivilligsentraler Tilskuddsmidler, drift
Midler til kommuner med 

frivilligsentraler
kr 441 000 Ukjent

Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivilligsentraler

Grunnleggende digitale 

ferdigheter, IKT-utstyr, Digital 

deltakelse

Drift av frivilligsentraler. Kan være relevant både mot brukervennlige 

tjenester, tilgjengelig IKT utstyr og tjenestetilbud knyttet til grunnleggende 

digitale ferdigheter

KUD Offentlig Kommuner med frivilligsentraler Offentlige virksomheter Motta søknder og dele ut tilskudd Frivilligsentraler Ideelle-/frivillige organisasjoner Innbyggere generelt
for eksempel ha mangfold i aktivitetstilbud, samspille med lokale 

frivillige krefter, ha solid lokal forankring (eks fra Bergen)

https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/endr

ing-i-finansiering-av-frivilligsentralene/
Bevilging over statsbudsjettet

Støtte til samfunnsnyttige formål Tilskuddsmidler, prosjekt Økonomiske midler, kompetanse Ukjent kr 50 000 000
Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige lag og foreninger

Grunnleggende digitale 

ferdigheter, digital dømmekraft
Grunnleggende digitale ferdigheter, digital dømmekraft Gjensidigestifitelsen Privat Gjensidigestiftelsen Private virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Frivillige lag og foreninger Ideelle-/frivillige organisasjoner

Moelv frivilligsentral (trivselstiltak for eldre), 

Trondheim Røde kors, Hordaland fylkesbibliotek

Innbyggere generelt, eldre, 

unge
Bidra til å skape tryggere samfunn https://www.gjensidigestiftelsen.no/ Størrelsen på midlene er for mai 2021 

Samfunnsløftet Tilskuddsmidler, prosjekt Ukjent kr 265 000 000
Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner, bedrifter
Virksomheter registrert i Brønnøysundregisteret

Digital deltakelse, Digital 

dømmekraft
Digital deltakelse Sparebank1 Nord-Norge Privat Sparebank1 Private virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Virksomheter registrert i 

Brønnøysundregisteret

Private virksomheter, Ideelle-

/frivillige organisasjoner

Kunnskapstrening IT (i samarbeid med NAV 

Troms og Finnmark)
Innbyggere generelt

Prosjekter som utvikler arenaer for innovasjon, ungdom og 

Nordnorske samfunn

https://www.sparebank1.no/nb/nord-

norge/om-oss/samfunnsansvar/sok-om-

stotte.html#ungdom

Størrelsen på midlene er for 2020

SR-banks gaver Tilskuddsmidler, prosjekt Gavetildelinger Ukjent kr 47 000 000
Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner, bedrifter

Virksomheter, lag, foreninger, organisasjoner, klubber, 

undervisningsinstitusjoner ++
Digital deltakelse Digital deltakelse

Sparebankstiftelsen SR-

bank
Privat Sparebankstiftelsen SR-bank Private virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Virksomheter, lag, foreninger, 

organisasjoner, klubber, 

undervisningsinstitusjoner ++

Private virksomheter, Ideelle-

/frivillige organisasjoner
Ulike Røde kors lokalforeninger Innbyggere generelt

Prosjekter for allmennyttige formål i regionene Agder, tidligere 

Hordaland og Rogaland
https://srstiftelsen.no/soke/#formal Størrelsen på midlene er for 2021 

Utbyttemidler til allmennyttige formål
Tilskuddsmidler, prosjekt og 

drift
Gavetildelinger Ukjent kr 3 695 000

Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner, bedrifter

Frivillige lag og foreninger, funksjonshemmede og eldre, 

risikoutsatt barn og ungdom, gründere og studenter

Digital deltakelse, 

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Digital deltakelse, Grunnleggende digitale ferdigheter
Sparebank1 Stiftelsen 

Østfold og Akershus
Privat Sparebank1 Stiftelsen Østfold og Akershus Private virksomheter Motta søknader og gi tilskudd, direkte tildelinger

Frivillige lag og foreninger, 

funksjonshemmede og eldre, risikoutsatt 

barn og ungdom, gründere og studenter

Ideelle-/frivillige organisasjoner
Norske kvinners sanitetsforening viken - Øst, 

Livskvalitet funksjonshemmede/eldre

Innbyggere generelt, eldre, 

unge

Gi gode allmennnyttige breddetilbud, øke livskvalitet, 

samfunnsdeltakelse, bærekraftige bedrifter og lokale 

arbeidsplasser

https://www.osthusgaver.no/gavepolitikk/gav

epolitikk/
Størrelsen på midlene er for høsten 2020

Midler til samfunnsnyttig virksomhet i lokalsamfunnet
Tilskuddsmidler, prosjekt og 

drift
Prosjektgaver og breddegaver Ukjent kr 17 563 500

Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

Prosjekter og organisasjoner som drives av frivillige, har 

klare visjoner og ambisjoner for å videreutvikle 

lokalsamfunnet, og som har langvarig verdi og nytte er 

blant det som prioriteres

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Grunnleggende digitale ferdigheter Sparebankstiftelsen Gran Privat Sparebankstiftelsen Gran Private virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Frivillige lag og foreninger Ideelle-/frivillige organisasjoner

Stiftelsen Gran Frivilligsentral (som har 

datakurs i samarbeid med Seniornett)
Eldre Bidra til langvarig verdi, nytte og videreutvikling av lokalsamfunnet https://www.sparebankstiftelsengran.no/om/ Størrelsen på midlene er for 2020

Gavetildelinger
Tilskuddsmidler, prosjekt og 

drift
Gavetildelinger Ukjent kr 1 824 000

Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

Gaver som bidrar til trivsel og vekst i Hallingdal og 

Valdres

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Grunnleggende digitale ferdigheter

Sparebankstiftelsen 

Hallingdal
Privat Sparebankstiftelsen Hallingdal Private virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Lokale lag og foreninger Ideelle-/frivillige organisasjoner

Gol frivilligsentral (som har "Dataklubben på 

Gol")
Innbyggere generelt Bidra til trivsel og vekst i Hallingdal og Valdres https://www.sparebankstiftelsenhallingdal.no/ Størrelsen på midlene er for 2020

Gavetildelinger Tilskuddsmidler, prosjekt Gavetildelinger Minst kr 20 000 kr 3 334 520
Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Lag, foreninger og organisasjoner 

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Grunnleggende digitale ferdigheter

Sparebankstiftelsen 

Jæren - Klepp
Privat Sparebankstiftelsen Jæren - Klepp Private virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Lag, foreninger og organisasjoner Ideelle-/frivillige organisasjoner Klepp frivilligsentral (har seniornettkafé) Eldre Prosjekter som skaper engaskjement og glede i lokalsamfunnet

http://www.sparebankstiftelsenklepp.no/gave

politikk
Størrelsen på midlene er for 2020

Elkjøpfondet
Tilskuddsmidler, oppæring, IKT-

utstyr

Støtte til produkter, veiledning og 

økonomiske midler
Ukjent kr 500 000 Ja

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Organisasjoner, foreninger

Grunnleggende digitale 

ferdigheter, støtte til IKT utstyr, 

digital dømmekraft

Tilgjengelig IKT-utstyr, grunnleggende digitale ferdigheter, digital 

dømmekraft
Elkjøp Privat Elkjøp Private virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Organisasjoner, foreninger Ideelle-/frivillige organisasjoner

Samisk Hus, Grorudhuset frivilligsentral, 

Normisjonen Mosjøen, JOBB X, Ål 

frivilligsentral, Sunndal Helsetun, 

Frelsesarmeen Sandnes, Jadeveien sykehjem, 

Verdal Pensjonistlag, Framfylkingen i Oslo, 

Visnes Kultur- og aktivitetshus, Kristiansand 

Røde Kors (digital senior), Haugesund 

Frivilligsentral, Interessegruppen for 

synshemmede EDB-brukere (ISE)

Innbyggere med lav digital 

kompetanse

Støtte til produkter, veiledning og økonomiske midler for å bidra til 

å tette det digitale gapet i samfunnet

https://pressroom.elkjop.no/news/elkjoepfond

et-disse-formaalene-stoetter-vi-358811

Bergenstiftelsens tildelinger Tilskuddsmidler, prosjekt Ukjent kr 25 079 000
Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner, bedrifter
Innbyggere, institusjoner, organisasjoner

Digital deltakelse, 

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

 allmennyttige formål, som vanligvis ikke ivaretas av det offentlige. Bergenstiftelsen Privat Bergenstiftelsen Private virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Innbyggere, institusjoner, organisasjoner Ideelle-/frivillige organisasjoner

Caritas Norge (Women Empowerment + (få 

innvandrerkvinner ut i arbeid gjennom blant 

annet kompetanseheving)

Innbyggere generelt, eldre, 

unge, innvandrere, nedsatt 

funksjonsevne

Realisere allmennyttige formål https://bergesenstiftelsen.no/om Størrelsen på midlene er fra 2020

Grasrotandelen (Norsk Tipping) Tilskuddsmidler, uspesfisert Ukjent kr 716 830 046
Nei, men noe 

relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Mangfold av organisasjoner, lag og foreninger

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Grunnleggende digitale ferdigheter Kulturdepartepentet Offentlig Norsk tipping Offentlige virksomheter Organisasjoner, lag og foreninger Ideelle-/frivillige organisasjoner Seniornett Frogner, Prinsdal seniorsenter

Innbyggere generelt, eldre, 

unge, innvandrere, nedsatt 

funksjonsevne

Jobbe mot samfunnsnyttige formål
https://www.norsk-

tipping.no/artikler/grasrotandel110121
Størrelsen på midlene er fra 2020

Digitalisering - mangfold, dialog og samarbeid Tilskuddsmidler, prosjekt Ukjent Ukjent
Nei, men kanskje 

noe relevant innhold
Innbyggere, uspesifisert Innbyggere Brukervennlige digitale tjenester Øke tilbudet av kunnskap om og tilgang til kunst KUD Offentlig Kulturrådet Offentlige virksomheter

Tilskudd til prosjekter som er knyttet til 

digitalsieringsarbeid innen kunst og kultur
Museum og museumsnettverk Flere Innbyggere generelt

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-

/vis/digitalisering-mangfold-dialog-samarbeid

Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien Tilskuddsmidler, prosjekt kr 50.000 - 200.000
Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige organisasjoner Flere

Støtte til tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, 

livskvalitet eller sosial deltakelse
Stiftelsen Dam

Ideell-/frivillig 

organisasjon
Stiftelsen Dam Ideelle-/frivillige organisasjoner Forvalter og deler ut tilskudd Frivillige organsisasjoner Ikke spesifisert

ADHD Norge, Autismeforeningen i Norge, 

Caritas Norge, Blå Kors Norge, Fontenehus 

Norge

Innbyggere generelt Benytter midlene
https://dam.no/programmer/ekstraprogram-

korona/utlysning/

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten Tilskuddsmidler, prosjekt kr 100.000 - 700.000 kr 75 000 000
Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige organisasjoner Flere

Støtte for å stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar 

til å redusere de negative effektene av smitteverntiltak 

Helse- og 

omsorgsdepartementet

Ideell-/frivillig 

organisasjon
Stiftelsen Dam Ideelle-/frivillige organisasjoner Forvalter og deler ut tilskudd Frivillige organsisasjoner Ikke spesifisert

Actis, ADHD Norge, A-LARM, Caritas, Cerebral 

Parese-foreningen, DNT - Edru livsstil
Innbyggere generelt Benytter midlene

https://dam.no/programmer/stimuleringsprog

ram/utlysning/

Ekspress Tilskuddsmidler, prosjekt kr 5.000 - 30.000 kr 12 000 000
Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige organisasjoner Flere

Støtte for små enkeltstående prosjektet og tiltak med fokus på lokal 

aktivitet og frvillighet
Stiftelsen Dam

Ideell-/frivillig 

organisasjon
Stiftelsen Dam Ideelle-/frivillige organisasjoner Forvalter og deler ut tilskudd Frivillige organsisasjoner Ikke spesifisert

HLF, Ivareta, Kreftforeningen, Norges 

Handikapforbund, Diabetesforbundet
Innbyggere generelt Benytter midlene

https://dam.no/programmer/ekspress/om-

programmet/

Helse Tilskuddsmidler, prosjekt kr 30.000 - 1.400.000
Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige organisasjoner

Digital deltakelse, 

Grunnleggende digitale 

ferdigheter, Brukervennlige 

digitale tjenester, IKT-utstyr

Støtte til prosjektet med helseformål, blant annet arbeid for økt deltakelse 

og likestilling for funkjsonshemmede, forebyggende helsearbeid, 

rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid

Stiftelsen Dam
Ideell-/frivillig 

organisasjon
Stiftelsen Dam Ideelle-/frivillige organisasjoner Forvalter og deler ut tilskudd

Frivillige organsisasjoner eller andre i 

samarbeid med frivillige organsiasjon
Flere

ADHD Norge, Alendeforeldreforeningen, 

Barnekreftforeningen, Epilepsiforbundet, 

Rusfeltet hovedorganisasjon

Eldre, nedsatt funksjonsevne, 

innvandrere, ensomme, alle
Benytter midlene https://dam.no/programmer/helse/utlysning/

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening for 2021 Tilskuddsmidler, prosjekt Aktivisering og arbeidstrening kr 51 500 000
Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige organisasjoner Flere

Stimulere til utvikling av nye tiltak og metoder for aktivisering og 

arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til 

arbeidsmarkedet

ASD Offentlig NAV Offentlige virksomheter Motta søknader og dele ut tilskudd Frivillige organisasjoner Ideelle-/frivillige organisasjoner
Stella og Castor kompetansesenter (Røde 

kors), Kirkens bymisjon, A-larm

Innbyggere med lav digital 

kompetanse
Gjøre tiltak for aktivisering og arbeidstrening

https://www.nav.no/no/nav-og-

samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-

nav/nyheter/tilskudd-til-aktivisering-og-

arbeidstrening-2021

Fordi en viktig del av arbeidstrening kan 

være å øke digital kompetanse

Tilskudd til landsdekkende pensjonistorganisasjoner Tilskuddsmidler, drift
Økonomiske bidrag til drift og 

eldrepolitisk arbeid
kr 14 600 000

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Landsdekkende pensjonistorganisasjoner Flere Styrke pensjonistenes stilling i samfunnet ASD Offentlig NAV Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Frivillige organisasjoner Ideelle-/frivillige organisasjoner Ikke oppgitt Eldre Styrke pensjonistenes stilling i samfunnet

https://www.nav.no/no/nav-og-

samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-

nav/tilskudd-til-pensjonistorganisasjoner

Fordi digital kompetanse er en viktig del 

av å styrke pensjonistenes stilling i 

samfunnet 

Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til 

personer med funksjonsnedsettelse
Tilskuddsmidler, prosjekt

inkludering i utdanning og arbeid, 

kunnskapsformidling
kr 16 035 000

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold
Flere

Frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser, kommuner, 

bydeler og fylkeskommuner
Flere bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser BFD Offentlig Bufdir Offentlige virksomheter Motta søknader og dele ut tilskudd

Frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser, 

kommuner, bydeler og fylkeskommuner
Flere Norges Blindeforbund Nedsatt funksjonsevne

Tiltak for inkludering i utdannelse eller arbeid, kunnskap om og 

bevisstgjøring rundt CRPD

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilsk

udd/Likestilling_og_inkludering/bedre_levekar

_og_livskvalitet_nedatt_funksjonsevne/

Fordi inkludering av personer med 

funksjonsnedsettelse kan innebære 

tilpasning for økt digital kompetanse og 

deltakelse (for eksempel universell 

utforming) 

Integreringstilskudd Tilskuddsmidler, drift bosettings- og integreringsarbeid

Avhenger av 

personens alder 

bosettingsår

Ukjent
Nei, men kanskje 

noe relevant innhold
Offentlige virksomheter

Kommuner som bosetter personer med oppholdstillatelse 

som gir rett til fornyet opphold og/eller permanent 

opphold (+)

Flere
Gjennomføre et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, 

slik at flyktningnene kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet
KD Offentlig IMDi Offentlige virksomheter Motta søknader og dele ut tilskudd

Kommuner som bosetter personer med 

oppholdstillatelse som gir rett til fornyet 

opphold og/eller permanent opphold (+

Offentlige virksomheter Innvandrere
gjennomføre et planmessig og aktivt bosettings- og 

integreringsarbeid

https://www.imdi.no/tilskudd/integreringstilsk

udd/
Fordi integreringsarbeid ofte inkluderer 

digital kompetanse

Tilskudd til kvalifisering for beboere i 

integreringsmottak
Tilskuddsmidler, prosjekt fulltidsprogram kr 2003 pr. måned Ukjent

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold
Offentlige virksomheter Kommuner som har integreringsmottak

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Rask arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med 

fluktbakgrunn
KD Offentlig IMDi Offentlige virksomheter utbetale tilskudd Kommuner som har integreringsmottak Offentlige virksomheter Innvandrere

Lage fulltidsprogram som er individuelt tilpasset den enkeltes 

forutsetninger og behov for grunnleggende kvalifisering

https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-

kvalifisering-for-beboere-i-integreringsmottak/
Fordi arbeids- og samfunnsdeltakelse 

ofte krever digital kompetanse

Grunntilskott til hovudorganisasjonane for 

funksjonshemma
Tilskuddsmidler, drift Grunntilskudd Ukjent kr 1 279 000

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

Hovedorganisasjonene FFO, SAFO og Unge 

funksjonshemmede, som forvalter tilskudded på vegne av 

sine medlemsorganisasjoner

Flere

utvikle og synliggjøre kunnskap på det spesialpedagogiske området 

og/eller til inkludering i undervisningen av barn, unge og vaksne med 

særskilte behov

KD Offentlig
Hovedorganisasjonene FFO, SAFO og Unge 

funksjonshemmede
Ideelle-/frivillige organisasjoner Motta søknader til støtte for tiltak, dele ut støtte

FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede + 

deres medlemsorganisasjoner
Ideelle-/frivillige organisasjoner Norges Blindeforbund Nedsatt funksjonsevne

 aktiviteter/tiltak eller utdanningsnettverk som bidrar til å utvikle og 

synleggjere kunnskap på det spesialpedagogiske området og 

integrering av målgruppa i undervisningen

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-

prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-til-

organisasjoner/grunntilskott-til-

hovudorganisasjonane-for-funksjonshemma/

Fordi flere organisasjoner rettet mot 

funksjonshemmede har tiltak for økt 

digital kompetanse og deltakelse

Tilskot til etableraropplæring for innvandrarar Tilskuddsmidler, prosjekt 
Midler til opplæring, kursing 

nettverksbygging
Ukjent kr 618 000

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold
Flere

Offentlige virksomheter, organisasjoner i privat sektor, 

frivillige organisasjoner

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Legge til rette for at innvandrere kan starte sine enge virksomheter, som 

igjen skaper sysselsetting og vekst
Vestland fylkeskommune Offentlig Vestland fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Offentlige virksomheter, organisasjoner i 

privat sektor, frivillige organisasjoner
Flere Innvandrere Opplæring, kursing og nettverksbygging

https://www.vestlandfylke.no/integrering-og-

inkludering/tilskot-til-etableraropplaring-for-

innvandrarar/

Fordi digitale ferdigheter kan være en 

viktig del av den nødvendige 

kompetansen for å starte en virksomhet

Flere fylkeskommuner 

har samme type 

ordning, for eksempel 

Vestfold og Telemark

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner i 

Akershus

Tilskuddsmidler, prosjekt og 

drift
Ukjent Ukjent

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

Funksjonshemmedes organisasjoner som er tilsluttet FFO 

eller SAFO, andre org kan kun søke tiltaksmidler
Flere Bedre vilkår for funksjonshemmede Viken Fylkeskommune Offentlig Viken Fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Funksjonshemmedes organisasjoner som er 

tilsluttet FFO eller SAFO, andre org kan kun 

søke tiltaksmidler

Ideelle-/frivillige organisasjoner Nedsatt funksjonsevne Drift og tiltak for å bedre funksjonshemmedes vilkår

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-

stotte/tilskudd-og-stotte-akershus/tilskudd-til-

funksjonshemmedes-organisasjoner-i-

akershus.20234.aspx

Fordi enkelte grupper funksjonshemmede 

er blant de utsatte for digitalt utenforskap

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner i 

Østfold
Tilskuddsmidler, drift

Organisasjonstilskudd og 

sammenslutningstilskudd
Ukjent Ukjent

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

Organisasjoner som er medlem av en 

sammenslutningsorganisasjon/paraplyorganisasjon
Flere Bedre vilkår for funksjonshemmede og kronisk syke Viken Fylkeskommune Offentlig Viken Fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Organisasjoner som er medlem av en 

sammenslutningsorganisasjon/paraplyorgani

sasjon

Ideelle-/frivillige organisasjoner Nedsatt funksjonsevne Drift og tiltak for å bedre funksjonshemmedes vilkår

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-

stotte/tilskudd-og-stotte-ostfold/tilskudd-til-

funksjonshemmedes-organisasjoner-i-

ostfold.19292.aspx

Fordi enkelte grupper funksjonshemmede 

er blant de som er utsatt for digitalt 

utenforskap

Driftstilskudd fylkeslag av organisasjoner for 

personer med funksjonsnedsettelse
Tilskuddsmidler, drift Ukjent Ukjent

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

fylkeslag av organisasjoner til personer med 

funksjonsnedsettelse
Flere Øke aktivitet i organisasjonene for personer med funksjonsnedsettelse Nordland fylkeskommune Offentlig Nordland fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

fylkeslag av organisasjoner til personer med 

funksjonsnedsettelse
Ideelle-/frivillige organisasjoner Nedsatt funksjonsevne

Fremme helse, mestring og deltakelse i samfunnet hos 

medlemmene

https://www.nfk.no/tjenester/tilskudd/tilskudd-

for-organisasjoner-foreninger/driftstilskudd-

fylkeslag-av-organisasjoner-for-personer-med-

funksjonsnedsettelse.30765.aspx

Fordi enkelte grupper funksjonshemmede 

er blant de som er utsatt for digitalt 

utenforskap
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Driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoners 

fylkeslag
Tilskuddsmidler, drift Ukjent Ukjent

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

fylkeslag av organisasjoner til personer med 

funksjonsnedsettelse
Flere

Drift i fylkeslagene av organisasjoner til personer med 

funksjonsnedsettelse

Trøndelag 

fylkeskommune 
Offentlig

Trøndelag fylkeskommune (og Rådet for 

likestilling av mennesker med nedsatt 

funksjonsevne)

Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd
fylkeslag av organisasjoner til personer med 

funksjonsnedsettelse
Ideelle-/frivillige organisasjoner Nedsatt funksjonsevne

https://www.trondelagfylke.no/vare-

tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-

stipend/driftstilskudd-til-funksjonshemmedes-

organisasjoners-fylkeslag/

Fordi enkelte grupper funksjonshemmede 

er blant de som er utsatt for digitalt 

utenforskap

Aktivitetstilskudd for kultur og økt 

samfunnsdeltakelse

Tilskuddsmidler, prosjekt og 

drift
Ukjent kr 400 000

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

Frivillige organisasjoner med fylkeslag/regionlag med 

formål om å arbeide for likeverd og inkludering
Brukervennlige digitale tjenester

Likeverdig deltakelse i samfunnet, utjevning av sosial ulikhet og tilgang på 

kultur for sårbare grupper

Trøndelag 

fylkeskommune 
Offentlig Trøndelag fylkeskommune  Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Frivillige organisasjoner med 

fylkeslag/regionlag med formål om å arbeide 

for likeverd og inkludering

Ideelle-/frivillige organisasjoner Innbyggere generelt

Tiltak som bidrar til økt samfunnsdeltakelse, økt sosial kontakt, 

kompetanseheving, kulturtilak, belysning av funksjonshemmedes 

livssituasjon

https://www.trondelagfylke.no/vare-

tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-

stipend/aktivitetstilskudd-for-kultur-og-okt-

samfunnsdeltakelse/

Fordi eldre, innvandrere og 

funksjonshemmede er hovedgruppene 

som opplever digitalt utenforskap, 

trenger kompetanseheving

Likestilling, inkludering og mangfold i Agder Tilskuddsmidler, prosjekt kr 50 000 - 200 000 kr 760 000
Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige og ideelle  organisasjoner i Agder Uklart

Bidra til å nå Agder fylkeskommunes mål for økt likestilling, inkludering og 

mangfold i regionen
Agder fylkeskommune Offentlig Agder fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Frivillige og ideelle organisasjoner i Agder Ideelle-/frivillige organisasjoner Uklart

Prosjekter og tiltak som bidrar til å nå ett eller flere av målene i 

regional plan for likestilling, inkludering og mangfold

https://agderfk.no/vare-tjenester/folkehelse-

levekar-og-likestilling/likestilling-inkludering-

og-mangfold/

Digital kompetanse og deltakelse kan 

være en faktor i økt inkludering 

Tilskuddsordning for inkludering og redusert 

utenforskap (TIRU)
Tilskuddsmidler, prosjekt 

Midler til prosjekter som bidrar til 

å løse utfordringer
kr 540 000

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

Frivillige organisasjoner, bedriter/virksomheter, 

kommuner og andre offentlige instanser

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Flere i utenforskap inkluderes i arbeidslivet eller opplæring

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune
Offentlig Vestland fylkeskommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Frivillige organisasjoner, 

bedriter/virksomheter, kommuner og andre 

offentlige instanser

Flere
Innbyggere med lav digital 

kompetanse

For eksempel sette i gang tiltak for å få personer med 

fremmedspråkelig bakgrunn inn i utdanning og arbeid

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompeta

nse-og-inkludering/tilskudd/

Øke digital kompetanse og deltakelse 

kan være del av å motvirke utenforskap i 

arbeid 

Frivillighetsmidler i de ulike bydelene i Oslo
Tilskuddsmidler, prosjekt og 

drift

Midler for å legge til rette for 

frivillig innsats og deltakelse blant 

bydelenes innbyggere

Fra kr. 25 000 kr 1 000 000
Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

Frivillige lag, foreninger organisasjoner, enkeltstående 

personer med tilknytning til bydelene
Flere Skape gode opplevelser og bygge felleskap i bydelens befolkning Oslo kommune Offentlig Bydelsutvalgene i Oslo kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Frivillige lag, foreninger organisasjoner, 

enkeltstående personer med tilknytning til 

bydelene

Ideelle-/frivillige organisasjoner Innbyggere generelt
Styrke deltakelse, fremme dugnadsånd, gjennomføring av ulike 

tiltak (noen nevner spesifikt forebygging av utenforskap) 

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-

legater-og-stipend/#!t.frivillighetsmidler

Frivilligheten som jobber for økt 

deltakelse og redusert utenforskap kan 

være aktører som jobber med digital 

deltakelse

Tilskudd over egen linje i bybudsjettet for 2022 - 

Mangfold, likestilling og livssyn
Tilskuddsmidler, uspesfisert Midler fra bybudsjettet Ukjent Ukjent

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Ideelle og frivillige organisasjoner Flere

Blant annet fremme mangfold og likestilling, bidra til økt livskvalitet for 

brukere, økt mangfold av tilbud og aktører
Bergen kommune Offentlig Bergen kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Ideelle og frivillige organisasjoner Ideelle-/frivillige organisasjoner Innbyggere generelt

Blant annet fremme mangfold og likestilling, bidra til økt livskvalitet 

for brukere, økt mangfold av tilbud og aktører

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#c

all/7011/details

Frivillige og ideelle org som jobber for 

økt mangfold og likestilling kan omfatte 

aktører som bidrar til økt digital 

kompetanse og deltakelse

Tilskudd til organisasjoner og lag som driver frivillig 

virksomhet innenfor eldreformål 2021
Tilskuddsmidler, uspesfisert

Tilskudd for å tilrettelegge for og 

stimulere til frivillig innsats
Ukjent

kr 894 000 (samlet, 

inklusiv tilskudd til 

helse- og omsorg)

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold
Flere Organisasjoner og lag, enkeltpersoner Flere

tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats som fremmer helse, 

aktivitet og deltakelse sosialt og i samfunnet for innbyggerne i kommunen
Bergen kommune Offentlig Bergen kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Organisasjoner og lag som driver frivillig 

virksomhet innenfor eldreformål 
Ideelle-/frivillige organisasjoner Eldre

tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats som fremmer helse, 

aktivitet og deltakelse sosialt og i samfunnet for innbyggerne i 

kommunen

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#c

all/6851
Eldre er blant de mest utsatte for digitalt 

utenforskap

Tilskudd til aktiviteter for eldre Tilskuddsmidler, prosjekt 
Tilskudd for å arrangere 

aktiviteter for eldre mennesker
Inntil kr 25 0000 kr 250 000

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige lag og organisasjoner Flere Økt deltakelse i kultur- og aktivitetstilbud og bedre folkehelse Trondheim kommune Offentlig Trondheim kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Frivillige lag og organisasjoner Ideelle-/frivillige organisasjoner Eldre

Gjennomføre aktiviteter, som kulturtilbud, sosiale tiltak, helsetiltak 

eller velferdstiltak

https://www.trondheim.kommune.no/tema/k

ultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-

stipend/tilskudd/helsefunksjonshemmede/aktivi

teter-eldre/

Eldre er blant de mest utsatte for digitalt 

utenforskap

Eldrerådet: Tilskudd til frivillige organisasjoner, 

foreninger kirkeringer og lignende som driver sosialt, 

forebyggende arbeid blant eldre

Tilskuddsmidler, drift Inntil kr 20 0000 Ukjent
Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

Frivillige organissjoner, lag, foreninger og menigheter 

som driver sosialt forebyggende arbeid blant eldre
Flere

gi søkerne bedre muligheter for gjennomføring av sitt engasjement for 

eldre, og å stimulere til aktivt sosialt arbeid på frivillig basis
Stavanger kommune Offentlig Stavanger kommune (Eldrerådet) Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Frivillige organissjoner, lag, foreninger og 

menigheter som driver sosialt forebyggende 

arbeid blant eldre

Ideelle-/frivillige organisasjoner Eldre
gi søkerne bedre muligheter for gjennomføring av sitt engasjement 

for eldre, og å stimulere til aktivt sosialt arbeid på frivillig basis

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-

og-fritid/frivillighet-i-

Stavanger/tilskuddsordninger/#eldrer-det

Eldre er blant de mest utsatte for digitalt 

utenforskap

Tilskudd til lag, organisasjoner og stiftelser innenfor 

levekårsområdet
Tilskuddsmidler, drift

Støtte til tiltak for økt aktivitet, 

utvikling og samfunnsengasjement
Inntil kr 20 0000 Ukjent

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner

 lag, organisasjoner og stiftelser innenfor 

levekårsområdet
Flere

Bidra til at lag, organisasjoner og stiftelser kan gjennomføre aktiviteter 

basert på frivillig innsats, eller tiltak som er et supplement til hjelpen fra 

det offentlige

Stavanger kommune Offentlig Stavanger kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd
 lag, organisasjoner og stiftelser innenfor 

levekårsområdet
Ideelle-/frivillige organisasjoner Innbyggere generelt

kan gjennomføre aktiviteter basert på frivillig innsats, eller tiltak 

som er et supplement til hjelpen fra det offentlige

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-

og-fritid/frivillighet-i-

Stavanger/tilskuddsordninger/#levek-rsomr-det

"Levekår" er meget bredt, men kan 

omfatte digital kompetanse

Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i 

samfunnsliv

Tilskuddsmidler, prosjekt og 

drift

Tilskudd i tråd med målsettinger i 

politisk vedtatte planer og 

strategier på helse-, omsorgs- og 

sosialfeltet

Ukjent Ukjent
Nei, men kanskje 

noe relevant innhold
Flere

Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert eller 

har sitt virke i Kristiansand
Flere

støtte tiltak og aktiviteter som bidrar til integrering, mangfold

og deltakelse i samfunnsliv
Kristiansand kommune Offentlig Kristiansand kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Lag, foreninger og organisasjoner som er 

registrert eller har sitt virke i Kristiansand
Ideelle-/frivillige organisasjoner Innbyggere generelt

Gjøre tiltak og aktiviteter som bidrar til integrering, mangfold

og deltakelse i samfunnsliv

https://www.kristiansand.kommune.no/global

assets/innhold/kultur-og-

fritid/tilskudd/retningslinjer-for-tilskudd-til-

integrering-mangfold-og-deltakelse-i-

samfunnsliv-datert-24.9.2019.pdf

Frivilligheten som jobber for økt 

deltakelse og redusert utenforskap kan 

være aktører som jobber med digital 

deltakelse

Tilskudd til kompetansesentre og 

nettverksorganisasjoner

Tilskuddsmidler, prosjekt og 

drift

Tilskudd for å stimulere til 

kompetanse- og bransjeutvikling
Ukjent Ukjent

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold
Flere

Aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert 

eller har sitt virke i Kristiansand og

som arbeider som kompetansesenter eller 

nettverksorganisasjon

Flere

legge til rette for, styrke og videreutvikle sentrale

 kompetansesentre og nettverksorganisasjoner i Kristiansand. Ordningen 

skal stimulere til

 kompetanse- og bransjeutvikling, samt kunnskapsdeling mellom utøvere, 

kunstnere,

 arrangører, institusjoner og kompetansemiljøer

Kristiansand kommune Offentlig Kristiansand kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Aktører, organisasjoner og foreninger som 

er registrert eller har sitt virke i Kristiansand 

og

som arbeider som kompetansesenter eller 

nettverksorganisasjon

Flere Innbyggere generelt
For eksempel kurs, workhops og aktiviteter for 

medlemmene/brukerne

https://www.kristiansand.kommune.no/global

assets/innhold/kultur-og-

fritid/tilskudd/retningslinjer-tilskudd-til-

kompetansesentre-og-nettverksorganisasjoner--

-fellesnemda.pdf

Kompetansesentre kan tilby kurs for 

digitale ferdigheter

Tilskudd til helse og sosiale formål - tidligere 

Drammen
Tilskuddsmidler, uspesfisert Ukjent Ukjent

Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Frivillige lag og foreninger, humanitære organisasjoner Uklart

Bidra til økt livskvalitet og egenmestring, samt fremme det frivillige 

engasjementet
Drammen kommune Offentlig Drammen kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Frivillige lag og foreninger, humanitære 

organisasjoner
Ideelle-/frivillige organisasjoner Uklart Bidra til økt livskvalitet og egenmestring

https://www.drammen.kommune.no/tjenester

/kunst-kultur/tilskudd/tilskudd-tidligere-

drammen/tilskudd-helse-sosiale-formal/

Digitalt utenforskap kan gå innenfor 

sosiale utfordringer

Lokalsamfunnsfondet Tilskuddsmidler, prosjekt Ukjent Ukjent
Nei, men kanskje 

noe relevant innhold

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Lokalsamfunnslag, lag/foreninger Flere

Bidra til en god samfunnsutvikling på tvers av alder, sosial - eller kulturell 

bakgrunn
Fredrikstad kommune Offentlig Fredrikstad kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd Lokalsamfunnslag, lag/foreninger Ideelle-/frivillige organisasjoner Innbyggere generelt

tiltak som

fremmer inkludering, sysselsetting, folkehelse, bekjempelse av 

fattigdom, ensomhet,

stigmatisering o.l. 

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenest

er/kulturogfritid/tilskudd/lokalsamfunnsfondet/

Digital kompetanse kan være viktig for 

både inkludering, sysselsetting, og til en 

viss grad folkehelse og bekjempelse av 

ensomhet 

Støtteordning for lokale organisasjoner Tilskuddsmidler, drift Ukjent Ukjent
Nei, men kanskje 

noe relevant innhold
Flere

Frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og 

enkeltpersoner som driver kulturarbeid i vid forstand
Flere

Tilrettelegge for varierte kulturtilbud og opplevelser som kan aktivisere 

mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger
Lillestrøm kommune Offentlig Lillestrøm kommune Offentlige virksomheter Motta søknader og gi tilskudd

Frivillige organisasjoner, institusjoner, 

grupper og enkeltpersoner som driver 

kulturarbeid i vid forstand

Ideelle-/frivillige organisasjoner Innbyggere generelt
Bidra til aktiviteter som stimulerer, skaper glede, personlig 

utfoldelse og mellommenneskelig kontakt

https://www.lillestrom.kommune.no/natur-

kultur-og-

fritid/soknadssordninger/driftstilskudd/

Økt digital kompetanse kan bidra ti blant 

annet personlig utfoldelse og aktivisering

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/driftstilskudd-til-funksjonshemmedes-organisasjoners-fylkeslag/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/driftstilskudd-til-funksjonshemmedes-organisasjoners-fylkeslag/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/driftstilskudd-til-funksjonshemmedes-organisasjoners-fylkeslag/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/driftstilskudd-til-funksjonshemmedes-organisasjoners-fylkeslag/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/aktivitetstilskudd-for-kultur-og-okt-samfunnsdeltakelse/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/aktivitetstilskudd-for-kultur-og-okt-samfunnsdeltakelse/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/aktivitetstilskudd-for-kultur-og-okt-samfunnsdeltakelse/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/aktivitetstilskudd-for-kultur-og-okt-samfunnsdeltakelse/
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/
https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/#!t.frivillighetsmidler
https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/#!t.frivillighetsmidler
https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/7011/details
https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/7011/details
https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/6851
https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/6851
https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/helsefunksjonshemmede/aktiviteter-eldre/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/helsefunksjonshemmede/aktiviteter-eldre/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/helsefunksjonshemmede/aktiviteter-eldre/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/helsefunksjonshemmede/aktiviteter-eldre/
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/frivillighet-i-Stavanger/tilskuddsordninger/#levek-rsomr-det
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/frivillighet-i-Stavanger/tilskuddsordninger/#levek-rsomr-det
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/frivillighet-i-Stavanger/tilskuddsordninger/#levek-rsomr-det
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/kultur-og-fritid/tilskudd/retningslinjer-for-tilskudd-til-integrering-mangfold-og-deltakelse-i-samfunnsliv-datert-24.9.2019.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/kultur-og-fritid/tilskudd/retningslinjer-for-tilskudd-til-integrering-mangfold-og-deltakelse-i-samfunnsliv-datert-24.9.2019.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/kultur-og-fritid/tilskudd/retningslinjer-for-tilskudd-til-integrering-mangfold-og-deltakelse-i-samfunnsliv-datert-24.9.2019.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/kultur-og-fritid/tilskudd/retningslinjer-for-tilskudd-til-integrering-mangfold-og-deltakelse-i-samfunnsliv-datert-24.9.2019.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/kultur-og-fritid/tilskudd/retningslinjer-for-tilskudd-til-integrering-mangfold-og-deltakelse-i-samfunnsliv-datert-24.9.2019.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/kultur-og-fritid/tilskudd/retningslinjer-tilskudd-til-kompetansesentre-og-nettverksorganisasjoner---fellesnemda.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/kultur-og-fritid/tilskudd/retningslinjer-tilskudd-til-kompetansesentre-og-nettverksorganisasjoner---fellesnemda.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/kultur-og-fritid/tilskudd/retningslinjer-tilskudd-til-kompetansesentre-og-nettverksorganisasjoner---fellesnemda.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/kultur-og-fritid/tilskudd/retningslinjer-tilskudd-til-kompetansesentre-og-nettverksorganisasjoner---fellesnemda.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/kultur-og-fritid/tilskudd/retningslinjer-tilskudd-til-kompetansesentre-og-nettverksorganisasjoner---fellesnemda.pdf
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/kunst-kultur/tilskudd/tilskudd-tidligere-drammen/tilskudd-helse-sosiale-formal/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/kunst-kultur/tilskudd/tilskudd-tidligere-drammen/tilskudd-helse-sosiale-formal/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/kunst-kultur/tilskudd/tilskudd-tidligere-drammen/tilskudd-helse-sosiale-formal/
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/kulturogfritid/tilskudd/lokalsamfunnsfondet/
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/kulturogfritid/tilskudd/lokalsamfunnsfondet/
https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/soknadssordninger/driftstilskudd/
https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/soknadssordninger/driftstilskudd/
https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/soknadssordninger/driftstilskudd/


Aktør Sektor Virkemidler, aktiviteter Hovedmålgruppe
Type hoved digital 

kompetanse
Samarbeid Støtte 1 Støtte 2 Utfyllende om tilskudd Hvor befinner de seg Link Kommentarer

4You AS Privat kurs digitale ferdigheter Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) https://4you.as/

Africa Connect Ideell/frivillig 

Prosfesjonellt nettverk, coaching og 

kurs/events for personer med afrikansk 

bakgrunn. Blant annet kurs i digital 

markedsføring 

Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter Oslo kommune
Oslo kommune; Tiltak for likestilling og 

kvinnefrigjøring
Oslo https://africaconnect.no/

Alta integrerings- og kompetansesenter Offentlig Kurs data Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter Alta kommune Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) Alta
https://www.alta.voksenopplarings

senter.no/index.php?pageID=32

Asker kommune Offentlig digital telefonveiledning Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter Seniornett Asker Asker

https://www.asker.kommune.no/fr

ivillighet-og--

innbyggersamarbeid/aktuelt-fra-

innbyggertorgene/digital-hjelp-til-

askers-seniorer/

Askerbibliotekene (Slemmestad bibliotek) Offentlig Datahjelp Ingen spesifisert målgruppe Grunnleggende digitale ferdigheter 

Asker kommune, Røyken 

videregående skole (elever fra 

datalinjen kommer for å hjelpe)

Avkurs Privat kurs Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) https://www.avkurs.net/wp/

Barnevakten.no Ideell/frivillig 

Formidler fakta og råd om barn, unge og 

medier, slik at barn og unge skal bruke 

mediene på en trygg og bevisst måte

Unge Digital dømmekraft Udir
https://www.barnevakten.no/om-

oss/

Batteriet (Kirkens bymisjon) Ideell/frivillig 

Jobber med organisering av organisasjoner. 

Tilbudet varierer på tvers av de ulike 

batteriene (totalt 5), men noen har hatt 

datakurs. Andre har veiledet rundt bruken av 

Teams, Zoom etc., men har ikke hatt 

spesifikke kurs. 

Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter Hele landet https://www.batteriet.no/

Har snakket med tiltaksleder Oslo, 

Ellen Bakkmann: 93036385. Hun 

skal sjekke opp om det er 

organisasjoner de jobber med som 

gjennomfører kurs etc.. I Bergen 

har de hatt eget datakurs, kan 

kontakte Stefano, 90288479 (ikke 

svar, Erik 9.juni)

Bergen Offentlige Bibliotek Offentlig Datakurs og veiledning Ingen spesifisert målgruppe Grunnleggende digitale ferdigheter Bergen kommune https://bergenbibliotek.no/laering

Briga AS Privat kurs Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter NAV Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) https://www.briga.no/

Bærum bibliotek offentlig datakurs Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter bærum kommune, Seniornett
https://barum.folkebibl.no/tjenest

er/seniornett/

Bømlo vaksenopplæring Offentlig kurs Arbeidssøkere Grunnleggende digitale ferdigheter Bømlo kommune Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) Bømlo

https://www.bomlo.kommune.no/t

enester/barnehage-og-

skule/vaksenopplaring-og-

introduksjonsprogram/bomlo-

vaksenopplaring/kurs-og-

kveldsundervisning/

Caritas Norge Ideell/frivillig 
Kurs, spesielt for innvandrere, men også 

andre som trenger hjelp
Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter 

IMDi; Bergensstiftelsen; Stiftelsen 

DAM
Flere enn 2 tilskudd

 IMDi (Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på 

integreringsfeltet), Bergenstiftelsen, Stiftelsen 

DAM

Stavanger, Bergen, Drammen, Trondheim, Oslo

DalPro AS Privat kurs, kurs innen kompetansepluss Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter 
NAV, Hitra kommune, Frøya 

kommune
Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) https://www.dalpro.no/datakurs/

Datakortet.no Privat kartlegging, opplæring, sertifisering Virksomheter Grunnleggende digitale ferdigheter https://www.datakortet.no/

Dreier seg om sertifiserte kurs, 

men rettet mot for eksempel 

arbeidstrening i NAV. 

Datatilsynet Offentlig Læringsressurser på nett Ingen spesifisert målgruppe Digital dømmekraft

DigitalNorway Ideell/frivillig Kurs, læringsreiser, webinarer, møteplasser Ingen spesifisert målgruppe Grunnleggende digitale ferdigheter 

Strategiske medlemmer er Statens 

vegvesen, UNIT, KMD og Norges 

Bank. Eid av Bane Nor, DNB, DNV, 

gard, posten, SINTEF, Statnett, 

equinor, Kongsberg gruppen, 

ruter, telenor

Eid av Bane Nor, DNB, DNV, gard, posten, 

SINTEF, Statnett, equinor, Kongsberg gruppen, 

ruter, telenor

https://digitalnorway.com/kurs/

Dubestemmer.no Offentlig
Nettressurs om personvern og nettvett for 

unge
Unge Digital dømmekraft Fribrukslisens

Utdanningsdirektoratet; 

Datatilsynet
Datatilsynet Utdanningsdirektoratet, Datatilsynet

https://www.dubestemmer.no/om-

du-bestemmer/om-du-

bestemmer#

Eikholt nasjonalt ressurssenter for 

døvblinde
Offentlig

Opplæring og utprøving/tilrettelegging av 

datahjelpemidler
Funksjonshemmede Grunnleggende digitale ferdigheter 

NAV tilpasningskurs, enhet i 

Nasjonal kompetansetjeneste for 

døvblinde (NKDB) (koordinert av 

Helse Nord RHF), samarbeid med 

kmmunale og fylkeskommunale 

aktører

Drammen, landsdekkende
https://www.eikholt.no/publikasjo

n/it/

Empo flerkulturelt ressursenter (Kirkens 

bymisjon) 
Ideell/frivillig 

Har en del veiledning og rådgivning der 

deltagerne indirekte får hjelp med digital 

kompetanse, f.eks. bruk av bank ID eller i å 

kommunisere med det offentlige på nett. har 

også hatt datakurs. 

Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter 
AOS Bergen stiller med lokaler og 

utstyr. 
Kompetanse Norge; AOF AOF

Får støtte fra Kompetanse Norge, 

kompetansepluss. Midlene faktureres og gis via. 

Studieforbundet AOF (kontaktperson Espen 

Berntsen 91361625)

Bergen https://kirkensbymisjon.no/empo/

Faktisk-no - Tenk Ideell/frivillig Læringsressurser på nett Unge Digital dømmekraft Udir Medietilsynet, VG, NRK, TV2, Dagbladet, Amedia, Polaris Media, IFCN, Fritt Ord, Facebook, DNB etc.Får grunnstøtte over statsbudsjettet fra KD. https://tenk.faktisk.no/om-oss

Folkeuniversitetet Ideell/frivillig 
kurs (IKT ser ut til å kun være 

kompetansepluss)
Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter 

Sine medlemsorganisasjoner, vofo, 

offentlige og private aktører
Kompetanse Norge

Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid), 

Kompetanse Norge (Tilskudd til studieforbund og 

voksenopplæringsorganisasjoner)

https://www.folkeuniversitetet.no/

Kampanje/Kompetansepluss?gclid

=EAIaIQobChMI6vyKo8398AIV4Q

WiAx2_HA0GEAAYASAAEgIZO_D_

BwE

Forum for offentlig service Ideell/frivillig 

Arrangerer konferanser for medlemmer hvor 

blant annet erfaring- og kunnskapsdeling 

rundt digitalisering er tema

Offentlige virksomheter Grunnleggende digitale ferdigheter https://www.offentligservice.no/

FotoWare Privat
Kurs (i samarbeid med Norsk Folkehjelp) - 

spesielt for kvinnelige innvandrere
Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter 

Framfylkingen (LOs barne- og 

familieorganisasjon)
Ideell/frivillig 

Kurser ungdom rundt nettvett og daglig bruk 

av hverdagsteknologi
Unge Grunnleggende digitale ferdigheter Elkjøpfondet Elkjøpfondet (utstyr) http://framfylkingen.no/

Infoen står på sidene til 

Elkjøpfondet

Frelsesarmeen Ideell/frivillig 
Diverse kurs og aktiviteter for å øke 

arbeidsrettet kompetanse
Ingen spesifisert målgruppe Grunnleggende digitale ferdigheter Flere Lokallag i hele Norge

Fretex Pluss AS Ideell/frivillig 

Tilbyr kurs knyttet til ordningen kompetanse 

pluss. Kan f.eks. være at ansatte i Fretex får 

kurs i virksomheters programvare, og 

dermed får i oppdrag å lære bort dette til 

virksomhetens ansatte. Fretex har også noen 

arbeidsmarkedstiltak for NAV, og at innhold 

knyttet til digital kompetanse også her kan 

være aktuelt.

Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss Arbeid)

https://www.fretex.no/om-

fretex/fretex-selskapene/fretex-

pluss-as

Frivilligsentraler Ideell/frivillig Kurs Innvandrere; eldre Grunnleggende digitale ferdigheter Seniornett, IMDi
IMDi (Tilskudd til integreringsarbeid i regi av 

frivillige organisasjoner)

Fug (foreldreutvalget for 

grunnopplæringen) 
Offentlig

Kunnskapsformidling om nettvett, spesielt 

nettmobbing, spesielt ment for foreldre
Foreldre Digital dømmekraft Utdanningsdirektoratet

Fått tilskudd av Udir for utviklingen av Gøy på 

nett

https://www.fug.no/digital-

mobbing.472898.no.html
Tipset av Medietilsynet

Fønix AS Privat

Tilbyr arbeidsrettede kurs for NAV, der de 

kartlegger ferdigheter. Lærer da bort digitale 

ferdigheter etter behov. Tilbyr også bedrifter 

kurs, som finansieres over kompetansepluss 

ordningen. Innholdet styres i stor grad av 

bedriften, men kan inneholde digital 

kompetanse.

Virksomheter Grunnleggende digitale ferdigheter Bedrifter Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss Arbeid) Sandefjord

https://www.fonix.as/produkter-og-

tjenester/bedrifter/basiskompetans

e-i-arbeidslivet/

Ingrid Wilhelmsen 90 36 53 38: 

Har vunnet anbud på 

arbeidsmarkedsoriteringskurs for 

NAV med digitale ferdigheter i 

fagplan. Andre finansieringer: 

Bransjeprogrammet (gjennom 

kompetanse pluss), internasjonale 

prosjekter (Erasmus+)

Gjøvik Læringssenter Offentlig kurs, kurs innen kompetansepluss Ansatte; virksomheter Grunnleggende digitale ferdigheter Ulike bedrifter, gjøvik kommune Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid)
https://www.glsn.no/index.php?pa

geID=22

Grorudhuset Frivilligsentral Ideell/frivillig datakurs for eldre Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter Studieforbundet AOF Elkjøpfondet Elkjøpfondet Oslo
https://frivillig.no/grorudhuset-

frivilligsentral

Infoen om kurs står på sidene til 

Elkjøpfondet, ingenting om digitale 

kurs på deres egne nettsider

Hapro Jobb og Karriere AS Privat kurs innen kompetansepluss Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter NAV Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid)
https://haprojobbogkarriere.no/?p

age_id=219

Havskue Opplæringssenter AS Privat kurs Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) Ålesund https://www.havskue.no/

Helsedirektoratet Offentlig

 Digi-Ung - Tilgjengelig og kvalitetssikret 

informasjon, veiledning og tjenester rettet 

mot unge for å bidra til mestring og 

selvhjelp (sektorovergripende digital hjelp)                            

Unge Digital dømmekraft

Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir), 

Direktoratet for e-helse (organisert 

som et program) 

Digitaliseringsdirektoratet; Oslo 

kommune
Oslo kommune Digitaliseringsdirektoratet, Oslo kommune

https://www.ehelse.no/prosjekt/di

gi-ung

Heracleum seniorsenter Offentlig kurs Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter Tromsø kommune, Seniornett  Tromsø

Hordaland fylkesbibliotek (nå Vestland) Offentlig

Rom for møte - møteplass for innvandrere og 

lokale innbyggere, hvor de lokale kan hjelpe 

innvandrerne med for eksempel digital 

kompetanse

Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter 
https://www.vestlandfylke.no/kult

ur/bibliotekutvikling/prosjekt/

Hornemansgården (aktivitetsenter) Offentlig IKT kurs Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter 
Kulturenheten i Trondheim 

kommune (driver det)

https://www.trondheim.kommune.

no/tema/helse-og-

omsorg/radgivning/infosenter-for-

seniorer/

Står at de har IKT kurs på 

nettsidene til Trondheim 

kommune, men ikke på sin egen)

Huseby kompetansesenter Offentlig Kurs i IKT Funksjonshemmede Grunnleggende digitale ferdigheter 

Virksomhet i Statped. Driver 

kompetanseutvikling sammen med 

Tambartun kompetansesenter og 

Statped Nord

Oslo, men yter tjenester til Østfold, Akershus, 

Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-

Agder, Vest-Agder og Rogaland, Oslo og Vestfold

https://www.aniridi.no/handbok/h

vor-kan-jeg-fa-mer-hjelp/huseby-

kompetansesenter/

Hyssing produksjonsskole Offentlig

Tilbud for ungdom i alderen 16-21 som ikke 

har startet eller har hoppet ut av VGS. 

Læring i praksis bla. Innen områdene sosiale 

medier og kultur. Driver med digital 

produksjon av podcaster, filmer o.l.

Unge
Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling
Vestland fylkeskommune Finansieres av Staten og av fylkeskommunen Vestland fylkeskommune

https://www.hordaland.no/nn-

NO/skole/hyssingen-

produksjonsskole/om-skulen/

IKThuset (eies av NAV) Offentlig Tilbyr kurs innen digital kompetanse Arbeidssøkere Grunnleggende digitale ferdigheter NAV (eier) Oslo https://www.ikt-huset.no/

Innovasjon Norge Ideell/frivillig 

Tilbyr nettbaserte kurs innen ulike 

ferdighetsområder, blant annet digital 

markedsføring

Ansatte
Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling
Får støtte over statsbudsjettet Hele landet

https://kompetansesenter.innovasj

onnorge.no/collections?category=e

ksport
Interessegruppen for synshemmede EDB-

brukere (ISE)
Ideell/frivillig 

Opplæring i digitale produkter, datatekniske 

hjelpemidler
Funksjonshemmede Grunnleggende digitale ferdigheter Elkjøpfondet Elkjøpfondet (utstyr) https://www.ise.no/

JOBB X (Antirasistisk senter) Ideell/frivillig 

Karrieresenter med opplæring i digitale 

ferdigheter rettet mot jobbsøking for 

personer 15-30 år, særlig minoritetsungdom 

utenfor arbeidslivet, mindreårige asylsøkere, 

flyktninger og unge bosatt i utsatte områder 

Unge Grunnleggende digitale ferdigheter Elkjøpfondet; IMDi IMDi

Elkjøpfondet (utstyr) (Antirasistisk senter får 

tilskudd gjennom IMDi - tilskudd til nasjonale 

ressursmiljø på integreringsfeltet)

Oslo https://www.jobbx.no/om-jobb-x/
Info spesifikt om digitale 

ferdigheter står på Elkjøpfondet

Jobblink AS Privat

Oppfølgingtiltak på vegne av NAV og kurs til 

bedrifter med støtte fra kompetanse pluss 

(gjennom datterselskapet Skagen 

kompetanse).

Virksomheter Grunnleggende digitale ferdigheter NAV; Kompetanse Norge Kompetanse Norge NAV, Kompetanse Norge (kompetansepluss) Vestfold, Troms https://www.jobblink.no/

JobLearn Privat Leverer arbeidsmarkedstiltak for NAV Arbeidssøkere Grunnleggende digitale ferdigheter Hele landet https://www.joblearn.no/om-oss/

K2 kompetanse AS Privat kurs Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) Tønsberg

Kirkens Bymisjon Ideell/frivillig 
Kurs for innvandrerkvinner (men også andre 

fra Kirkens Bymisjons tiltak)
Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter Sopra Steria IMDi

IMDi (Tilskudd til integreringsarbeid i regi av 

frivillige organisasjoner)

https://kirkensbymisjon.no/samar

beidspartnere/sopra-steria/

Kompetanse Norge Offentlig

 Digitalsnakk - digitale muligheter i 

opplæring av voksne (podcast), 

Læringsressurser på nett

Arbeidssøkere Grunnleggende digitale ferdigheter 

https://www.kompetansenorge.no/

nyheter/podcast-om-digitale-

muligheter-i-voksenopplaringa

Kors på halsen (Røde kors) Ideell/frivillig 

Samtaletilbud til alle opp til 18 år. Har 

temasider med blant "nett og mobil", med 

info om nettvett, kildekritikk, digital 

mobbing osv. 

Unge Digital dømmekraft Del av Røde kors
https://korspaahalsen.rodekors.no

/temasider?tema-id=11

Tipset av Beate Aas fra 

Medietilsynet

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Ideell/frivillig 
Kurs (digital kompetanse gjennom 

språkkurs), mannsgruppe for arbeidsledige 
Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter IMDi

IMDi (Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på 

integreringsfeltet), IMDi (Tilskudd til 

integreringsarbeid i regi av frivillige 

organisasjoner)

KIA Bjørgvin, KIA Møre, KIA Rogaland, KIA sør, KIA 

Trøndelag, KIA øst

Kristiansand folkebibliotek (Datalaben) Offentlig Datakurs (hovedbiblioteket) Ingen spesifisert målgruppe Grunnleggende digitale ferdigheter Kristiansand kommune
https://krsbib.no/2021/04/13/dat

alaben/

Kunnskapstrening IT Offentlig Kurs Unge
Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling
Sparebank 1 Nord-Norge

Læringsverksted Utdanning Offentlig

Arena for innbyggere innen undervisning og 

studier kan utøve praksis med digital 

teknologi for utvikling av (profesjonsfaglig) 

digital kompetanse - Spesielt for lærere

Lærere
Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling

Drammen kommune, Ludo, USN, 

Dybdeundervisning, EU SchoolNet
Drammen

https://www.drammen.kommune.

no/om-

kommunen/kompetansesenteret/la

ringsverksted/laringsverksted-

utdanning/

Maandeeq Ressurssenter for Somaliske 

Kvinner
Ideell/frivillig Datakurs for somaliske kvinner Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter Oslo kommune Oslo kommune Oslo

https://www.facebook.com/Maand

eeq-Ressurssenter-for-Somaliske-

Kvinner-

370739256765020/?ref=page_inte

rnal

Mangfold i arbeidslivet (MIA) Ideell/frivillig 

Tilbyr blant annet kurs til invandrere for 

arbeidsmarkedet, hvor digital kompetanse er 

omtalt som innhold

Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter Mange Oslo kommune

Oslo Kommune (tilskudd til intergreringsarbeid ), 

Oslo kommune (tiltak for likestilling og 

kvinnefrigjøring)

Oslo https://www.mangfold.no/

Medietilsynet Offentlig Læringsressurser på nett Ingen spesifisert målgruppe Digital dømmekraft

Mennesker i Fokus Ideell/frivillig 
Jobbsøkerkurs (inkl heve digitale 

ferdigheter) 
Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter 

bla.a. voksenopplæringssentre, 

NAV, frivillige organisasjoner, ulike 

direktorater

Oslo kommune Kompetanse Norge Oslo kommune, kompetansepluss Oslo https://mifokus.no/

Microsoft Privat Læringsressurser på nett Virksomheter
Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling

MINAR - en stiftelse Privat kurs Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter Datakortet Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) Mo i Rana
https://www.kursagenten.no/skole

/Stiftelsen-MINAR

MiRA-senteret Ideell/frivillig 
datakurs, individuell veiledning for 

minoritetskvinner
Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter IMDi

IMDi (Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på 

integreringsfeltet)
Oslo 

https://mirasenteret.no/aktiviteter

/

Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk 

(Mir)
Ideell/frivillig Kurs Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter IMDi

IMDi (Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på 

integreringsfeltet), Oslo kommune (tilskudd til 

integrerings- og mangfoldtiltak)

Oslo, Bergen, Bodø, Fredrikstad, Kristiansand, 

Nedre Romerike, Øvre Romerike  

Nestor seniorutvikling Ideell/frivillig 

Tilbyr gratis dataverksted over 2 dager hvor 

deltagere får opplæring og hjelp til å bruke 

igital teknologi.

Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter Vestfold https://www.nestorkurs.com/

Nordnorsk Pensjonistskole Ideell/frivillig 

Tilbyr en rekke kurs innen ulike områder. 

Noe digital kompetanse, f.eks. kurs i å lage 

egen fotobok

Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter Nordland
https://www.nordnorsk-

pensjonistskole.no/

Norges Blindeforbund Ideell/frivillig Kurs, informasjon, iStøtet Funksjonshemmede Grunnleggende digitale ferdigheter 
Medlem av Studieforbundet 

FUNKIS
Helsedirektoratet; Bufdir; Udir Flere enn 2 tilskudd

Helsedirektoratet (Utvikling og utprøving av 

teknologiske verktøy og IKT-opplæring for å 

mobilisere mot ensomhet blant eldre), Bufdir 

(Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til 

personer med funksjonsnedsettelse), Udir 

(Grunntilskott til hovdorganisasjonane for 

funksjonshemma)

Hurdal, Evenes (Nordland), Askøy https://www.blindeforbundet.no/

Normisjon (Mosjøen) Ideell/frivillig Opplæring i hverdagsteknologi Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter Elkjøpfondet Elkjøpfondet (utstyr) Mosjøen
https://www.normisjon.no/nordlan

d/

Infoen om kurs står på sidene til 

Elkjøpfondet, ingenting om digitale 

kurs på deres egne nettsider

NorSIS - Nettvett Ideell/frivillig 
Tilbyr kurs og veiledning om sikkerhet på 

nett
Ingen spesifisert målgruppe Digital dømmekraft

NorSIS, Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet (NSM) og 

Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet 

(Nkom)

https://nettvett.no/

NorSIS - Slettmeg Ideell/frivillig Veiledning om å slette digitalt innhold Ingen spesifisert målgruppe Digital dømmekraft https://slettmeg.no/

Norsk Folkehjelp Ideell/frivillig 
Kurs (i samarbeid med FotoWare), "Kvinner 

kan" - spesielt for kvinnelige innvandrere
Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter Fotoware IMDi

IMDi (Tilskudd til integreringsarbeid i regi av 

frivillige organisasjoner)

Norske kvinners sanitetsforening Ideell/frivillig 
Tilbyr diverse kurs, blant annet datakurs, for 

sine deltagere
Kvinner Grunnleggende digitale ferdigheter Sparebank 1 Sparebank1 stiftelsen Østfold Akershus Hele landet

https://sanitetskvinnene.no/andre-

ressurser

Nærøysund kommune Offentlig kurs Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter 

fem ulike bedrifter (Moen, 

SinkabergHansen, 

Containerservice, Viknaslipen, 

Viplast)

Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) Nærøysund

https://www.naroysund.kommune.

no/nyheter/hjelper-flere-med-a-fa-

grunnleggende-

ferdigheter.19221.aspx

Oslo Voksenopplæring (Oslo VO) Offentlig
Kurs i grunnleggende ferdigheter opplæring i 

bedrift (skullerud)
Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter 

Nydalen, Skullerud (de andre sentrene i Oslo ser 

ikke ut til å ha det)

https://www.oslo.kommune.no/sk

ole-og-

utdanning/voksenopplaring/

Pensjonistforbundet Ideell/frivillig Politisk påvirkning, kurs Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter 
Seniornett (etablere 50 datastuer 

over hele landet) 
Oslo kommune; Helsedirektoratet Helsedirektoratet

Oslo kommune (for lokallaget), Helsedirektoratet 

(Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy 

og IKT-opplæring for å mobilisere mot ensomhet 

blant eldre)

https://www.pensjonistforbundet.

no/aktivitet-og-deltakelse

https://www.pensjonistforbundet.

no/nyheter/50-datastuer-for-eldre-

over-hele-landet

Prinsdal Seniorsenter Offentlig Datahjelp tirsdager Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter Norsk Tipping Grasrotandelen  (Norsk Tipping) Oslo
http://www.prinsdalseniorsenter.n

o/program/

Providor Kurs og Kompetanse AS Privat kurs Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter NAV Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) Brumunddal
https://www.providor.no/oppl%C3

%A6ring/kurs-i-basisferdigheter

Rabea Movement Ideell/frivillig 

Planlegger å arrange datakurs, oppstod 

behov etter pandemien fordi mange er 

isolerte. Kurs for å lære å bruke data, betale 

regning, sosiale medier etc. Spesielt for 

innvandrerkvinner

Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter Har søkt sammen med MIA Oslo kommune
Bydel Alna, frivillige midler. Også søkt 

veldfersetaten for neste år, integrering.  
Oslo https://rabeamovement.com/

Redd Barna Ideell/frivillig 

Kunnskapsformidling om nettvett, 

undervisningsmateriell, opplæring av 

voksne, politisk påvirkning

Unge Digital dømmekraft

hjelpetjenester, kommuner, 

kulturinstutisjoner, høgskoler, 

nettaktører og organisasjoner

https://www.reddbarna.no/vart-

arbeid/barn-i-norge/nettvett/
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https://www.normisjon.no/nordland/
https://www.normisjon.no/nordland/
https://nettvett.no/
https://slettmeg.no/
https://sanitetskvinnene.no/andre-ressurser
https://sanitetskvinnene.no/andre-ressurser
https://www.naroysund.kommune.no/nyheter/hjelper-flere-med-a-fa-grunnleggende-ferdigheter.19221.aspx
https://www.naroysund.kommune.no/nyheter/hjelper-flere-med-a-fa-grunnleggende-ferdigheter.19221.aspx
https://www.naroysund.kommune.no/nyheter/hjelper-flere-med-a-fa-grunnleggende-ferdigheter.19221.aspx
https://www.naroysund.kommune.no/nyheter/hjelper-flere-med-a-fa-grunnleggende-ferdigheter.19221.aspx
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/voksenopplaring/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/voksenopplaring/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/voksenopplaring/
https://www.pensjonistforbundet.no/nyheter/50-datastuer-for-eldre-over-hele-landet
https://www.pensjonistforbundet.no/nyheter/50-datastuer-for-eldre-over-hele-landet
https://www.pensjonistforbundet.no/nyheter/50-datastuer-for-eldre-over-hele-landet
http://www.prinsdalseniorsenter.no/program/
http://www.prinsdalseniorsenter.no/program/
https://www.providor.no/oppl%C3%A6ring/kurs-i-basisferdigheter
https://www.providor.no/oppl%C3%A6ring/kurs-i-basisferdigheter
https://rabeamovement.com/
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/


Røde kors Ideell/frivillig 
Digital senior (kobler en frivllig til en senior), 

kurs
Eldre; innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter 

Ulike lokallag. Uklart hva de 

forskjellige lokallagene arrangerer, 

avhenger av engasjement, 

etterspørsel, kapasitet etc. 

Helsedirektoratet; IMDi; 

Sparebankstiftelsen SR-Bank
Flere enn 2 tilskudd

Helsedirektoratet (Utvikling og utprøving av 

teknologiske verktøy og IKT-opplæring for å 

mobilisere mot ensomhet blant eldre), IMDi 

(Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige 

organisasjoner), Sparebank stiftelsen SR-Bank

https://www.rodekors.no/tilbuden

e/besoksvenn/digital-senior/

kaia 97744487 (må ringe opp 

senere) kaia.kveenAredcross.no

Samisk Hus Ideell/frivillig 

Opplæring i digitale produkter og 

bruksområder innen hverdagsteknologi for 

eldre samer

Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter Sametinget, Oslo Kommune Elkjøpfondet Elkjøpfondet (utstyr) Oslo

https://www.yourvismawebsite.co

m/samisk-hus-oslo/om-samisk-

hus

Infoen om kurs står på sidene til 

Elkjøpfondet, ingenting om digitale 

kurs på deres egne nettsider

Senior Forbundet Ideell/frivillig Dataskole Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter https://seniorforbundet.no/

Senior Norge Ideell/frivillig 
Politisk påvirkning, eks jobber mot "digital 

hjemmehjelp", belyse behov
Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter BN bank, 55pluss, Føniksalliansen

Agder, Asker og Bærum, Buskerud, Lillestrøm, 

Nordland, Oslo, Rogaland, Trøndelag, Vest, Vestfold 

Østfold, Øvre Romerike, 

https://seniornorge.org/ Evt ring ang kurs i lokallag

Seniornett Frogner Ideell/frivillig Ulike tiltak Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter Norsk Tipping Grasrotandelen  (Norsk Tipping) Oslo

Seniornett Norge Ideell/frivillig Digidel, Kurs, Digital festival Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter 

Frivilligsentraler, 

Pensjonistforbundet (etablere 50 

datastuer over hele landet). 

Medlem av studieforbundet 

Folkeuniversitetet

KMD KMD (over statsbudsjettet), 

Seniorsmart.no Ideell/frivillig Kurs, Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter 

Nasjonalt forankret gjennom 

Seniornett, NTNU, 

Helsedirektoratet (unge hjelper 

eldre) 

Det nasjonale 

velferdsteknologiprogrammet; 

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet, det nasjonale 

velferdsteknologiprogrammet

Trondheim, Klæbu, Inderøy, Verdal, Levanger og 

Frosta

Senter-IVI Ideell/frivillig 
Grunnleggende IT-kurs (har til hensikt å 

starte med det) 
Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter 

statlige og kommunale aktører, 

utdanningsinstitusjoner, norsk 

næringsliv 

Oslo kommune Oslo kommune Oslo
https://www.senter-

ivi.no/prosjekter/

Shanson art of living AS Privat kurs Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) Moss

https://www.shanson.no/00000-

kurs-foredrag-undervisning-ny-

31390s.html?show=5

Signo skole- og kompetansesenter Ideell/frivillig Kurs, voksenopplæring Funksjonshemmede Grunnleggende digitale ferdigheter KD KD (Udir) 
Vestfold og Telemark (men leverer tjenester over 

hele landet)

https://www.signo.no/virksomhete

r/signo-skole-og-

kompetansesenter/

Skagen Kompetanse AS Privat kurs (IKT-kortet) Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter 

Datterselskap av Jobblink AS 

(ment for å skille ut 

kompetanseheving i form av kurs 

og veiledning fra tiltak for NAV)

Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) Vestfold, Troms https://skagenkompetanse.no/

Skatteetaten Offentlig Kurs Ansatte
Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling

https://www.skatteetaten.no/bedri

ft-og-organisasjon/starte-og-

drive/ny-som-

naringsdrivende/kurs/kurs-

opprette-et-

enkeltpersonforetak/#bokforing-

regnskap-og-revisjon

Skolert AS Privat kurs Ansatte Grunnleggende digitale ferdigheter Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) Røros https://skolert.no/

Sopra Steria Privat
Kurs for innvandrerkvinner (men også andre 

fra Kirkens Bymisjons tiltak)
Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter Kirkens Bymisjon

https://kirkensbymisjon.no/samar

beidspartnere/sopra-steria/

SOS Barnebyer Ideell/frivillig 

"Digital village"- prosjekt med mål om å 

redusere digitalt utenforskap blant barn og 

unge i Norge, fordi barn og unge som ikke 

har tilgang til digitalt utstyr er dårligere 

rustet for fremtiden 

Unge Grunnleggende digitale ferdigheter Elkjøpfondet

Nettopp startet samarbeid med Elkjøpfondet som 

gir bidrag, først i form av utstyr, men med 

ambisjoner om å øke rammene både i form av 

økonomisk støtte og med digitalt utstyr

https://pressroom.elkjop.no/pressr

eleases/vi-skal-jobbe-sammen-for-

aa-tette-det-digitale-gapet-

3107966

Stella og Castor kompetansessenter (Røde 

kors) 
Ideell/frivillig 

Har tidligere prøvd å tilby datakurs, men 

vanskelig fordi det var stort sprik i 

eksisterende kompetanse og frafall. Tilbyr 1-

til-1 veiledning hvor digitale 

problemstillinger også løses. Jobber i dag 

med å kartlegge interesse for nye kurs, og 

ønsker å bruke Seniornett opplegget fra 

Innvandrere Grunnleggende digitale ferdigheter 

Hadde samarbeid om datakurs 

med Folkeuniversitetet, som kunne 

søke tilskuddsmidler pga. 

samarbeid med frivillig 

organisasjon.

Folkeuniversitetet; NAV NAV

Tilskudd via Folkeuniversitetet, ukjent 

tilskuddsordning, NAV (tilskudd til aktivisering 

og arbeidstrening)

Tønsberg

https://www.rodekors.no/lokalfore

ninger/vestfold/om-vestfold-rode-

kors/stella-kvinnesenter-vestfold/

Leder Martine 48024407.

Studieforbundet AOF  Ideell/frivillig 
Kurs i lokallag, NettOpp - Nettbasert kurs 

(eks datakortet, datasikkerhet)
Ingen spesifisert målgruppe Grunnleggende digitale ferdigheter 

tilskuddsordninger rettet mot 

studieforbund

Kompetanse Norge; DataPower; 

Vestland fylkeskommune; Viken 

fylkeskommune

Flere enn 2 tilskudd

Kompetanse Norge (Tilskudd til studieforbund og 

voksenopplæringsorganisasjoner) DataPower, 

Vestland fylkeskommune, Viken fylkeskommune 

(for Østland-AOF)

Rogaland, Vestland, nett
https://www.aof.no/dataopplaring/

1032

Studieforbundet AOF (avd Buskerud, Oslo 

og Akershus, Midt-Norge)
Ideell/frivillig kurs Arbeidssøkere Grunnleggende digitale ferdigheter 

Sine medlemsorganisasjoner, vofo, 

offentlige og private aktører
Kompetanse Norge Kompetanse Norge (Kompetansepluss arbeid) Buskerud, Oslo og Akershus, Midt-Norge

https://www.aof.no/buskerud/top/

dataopplaring/1032/top

Sunndal helsetun Offentlig Digital opplæring Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter Elkjøpfondet Elkjøpfondet (utstyr) Sunndal

https://www.sunndal.kommune.no

/bunnmeny/administrasjon/helse-

og-omsorgstjenesten.4265.aspx

Infoen om kurs står på sidene til 

Elkjøpfondet, ingenting om digitale 

kurs på deres egne nettsider

Sølvberget (bibliotek og kulturhus) Offentlig

Visstnok et påbegynt prosjekt i samarbeid m 

kommunen,  men ikke oppe og går enda . 

Har tidligere vært slik at man kan møte og få 

hjelp (før korona), og tidligere tilbud om 

datadingseklubb (iPad)

Ingen spesifisert målgruppe Grunnleggende digitale ferdigheter Stavanger kommune Stavanger kommune https://www.xn--slvberget-l8a.no/

Tone Larsen Rogne (975 85 254) 

kan kontaktes for mer info om 

prosjektet hvis nødvendig

Techsoup Norge Ideell/frivillig 

Gir gratis og sterkt rabbatert programvare til 

frivilligheten for å styrke den digitale 

kompetansen i frivilligheten 

Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Brukervennlige digitale tjenester

Frivillighet Norge (driver det), 

diverse programvare produsenter
Microsoft; Zoom m.m.

https://www.techsoup.no/content/

om-techsoup-norge

Telenor Privat
Bruk hue - gratis undervisningsopplegg om 

nettvett og nettmobbing
Unge Digital dømmekraft Telenor https://brukhue.no/

Rettet mot det formelle 

skolesystemet

Trondheim folkebibliotek (læringssenteret) Offentlig
Datahjelp, kurs (datahjelpen, digidelkurs), 

en-til-en veiledning 
Ingen spesifisert målgruppe Grunnleggende digitale ferdigheter Trondheim kommune Trondheim kommune

https://biblioteket.trondheim.kom

mune.no/innhold/om-

biblioteket/tilbud/laringssenteret/

Trøndelag fylkesbibliotek Offentlig
Digihjelp (hjelper kommuner etablere 

tilbud), digital festival
Ingen spesifisert målgruppe Grunnleggende digitale ferdigheter Trøndelag fylkeskommune

https://web.trondelagfylke.no/tron

delag-

fylkesbibliotek/bibliotekutvikling/di

gihjelp/

Ung.no Offentlig
Kunnskapsformidling om nettvett, hvordan 

være trygg på nett og sosiale medier
Unge Digital dømmekraft Drevet av Bufdir Bufdir

https://www.ung.no/nettvett/765_

Slik_er_du_trygg_p%C3%A5_nett

_og_sosiale_medier.html

Verdal Pensjonistlag Ideell/frivillig Øke digital kunnskap Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter Elkjøpfondet Elkjøpfondet (utstyr) Verdal

Viken fylkesbibliotek Offentlig Digital festival Eldre Grunnleggende digitale ferdigheter Viken fylkeskommune https://vikenfylkesbibliotek.no/

Workflooow Privat
Veiledning og arbeidspraksis for unge, 

digitale talenter
Unge

Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling

NAV, Stockholm university, 

Samfunnsløftet (Sparebank 1 Nord-

Norge)

NAV NAV Sjøvegan (Troms og Finnmark)
https://www.workflooow.com/om-

oss

Ål Frivilligsentral Ideell/frivillig 
Opplæring av digital kompetanse 

(Datahjelpa)
Ingen spesifisert målgruppe Grunnleggende digitale ferdigheter Elkjøpfondet Elkjøpfondet (utstyr)

https://aal.frivilligsentral.no/aktivi

tet?datahjelpa&Id=7046

Hovedmålgruppe Type hoved digital kompetanse

Antall Offentlig Flere Flere

106 33 0 0

Privat Funksjonshemmede
Arbeidsrettet kompetanse, 

videreutvikling
21 5 7

Ideell/frivillig Ideelle-/frivillige 

organisasjoner
Brukervennlige digitale tjenester

52 106 1 1

Eldre Digital dømmekraft

21 13

Unge Grunnleggende digitale ferdigheter 

14 85 106

Ingen spesifisert målgruppe

14

Innvandrere

21

Offentlige virksomheter

1

Ansatte

19

Arbeidssøkere

5

Egne ansatte Egne ansatte 0
0 Ideelle-/frivillige organisasjoner 1

Virksomheter Offentlige virksomheter 1
5 Funksjonshemmede 5

SUM Arbeidssøkere 5
106 Virksomheter 5

7

Unge 14

Ingen spesifisert målgruppe 14

Ansatte 19

Eldre 21

Innvandrere 21

https://www.rodekors.no/tilbudene/besoksvenn/digital-senior/
https://www.rodekors.no/tilbudene/besoksvenn/digital-senior/
https://www.yourvismawebsite.com/samisk-hus-oslo/om-samisk-hus
https://www.yourvismawebsite.com/samisk-hus-oslo/om-samisk-hus
https://www.yourvismawebsite.com/samisk-hus-oslo/om-samisk-hus
https://seniorforbundet.no/
https://seniornorge.org/
https://www.senter-ivi.no/prosjekter/
https://www.senter-ivi.no/prosjekter/
https://www.shanson.no/00000-kurs-foredrag-undervisning-ny-31390s.html?show=5
https://www.shanson.no/00000-kurs-foredrag-undervisning-ny-31390s.html?show=5
https://www.shanson.no/00000-kurs-foredrag-undervisning-ny-31390s.html?show=5
https://www.signo.no/virksomheter/signo-skole-og-kompetansesenter/
https://www.signo.no/virksomheter/signo-skole-og-kompetansesenter/
https://www.signo.no/virksomheter/signo-skole-og-kompetansesenter/
https://skagenkompetanse.no/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/ny-som-naringsdrivende/kurs/kurs-opprette-et-enkeltpersonforetak/#bokforing-regnskap-og-revisjon
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/ny-som-naringsdrivende/kurs/kurs-opprette-et-enkeltpersonforetak/#bokforing-regnskap-og-revisjon
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/ny-som-naringsdrivende/kurs/kurs-opprette-et-enkeltpersonforetak/#bokforing-regnskap-og-revisjon
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/ny-som-naringsdrivende/kurs/kurs-opprette-et-enkeltpersonforetak/#bokforing-regnskap-og-revisjon
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/ny-som-naringsdrivende/kurs/kurs-opprette-et-enkeltpersonforetak/#bokforing-regnskap-og-revisjon
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/ny-som-naringsdrivende/kurs/kurs-opprette-et-enkeltpersonforetak/#bokforing-regnskap-og-revisjon
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/ny-som-naringsdrivende/kurs/kurs-opprette-et-enkeltpersonforetak/#bokforing-regnskap-og-revisjon
https://skolert.no/
https://kirkensbymisjon.no/samarbeidspartnere/sopra-steria/
https://kirkensbymisjon.no/samarbeidspartnere/sopra-steria/
https://pressroom.elkjop.no/pressreleases/vi-skal-jobbe-sammen-for-aa-tette-det-digitale-gapet-3107966
https://pressroom.elkjop.no/pressreleases/vi-skal-jobbe-sammen-for-aa-tette-det-digitale-gapet-3107966
https://pressroom.elkjop.no/pressreleases/vi-skal-jobbe-sammen-for-aa-tette-det-digitale-gapet-3107966
https://pressroom.elkjop.no/pressreleases/vi-skal-jobbe-sammen-for-aa-tette-det-digitale-gapet-3107966
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/vestfold/om-vestfold-rode-kors/stella-kvinnesenter-vestfold/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/vestfold/om-vestfold-rode-kors/stella-kvinnesenter-vestfold/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/vestfold/om-vestfold-rode-kors/stella-kvinnesenter-vestfold/
https://www.aof.no/dataopplaring/1032
https://www.aof.no/dataopplaring/1032
https://www.aof.no/buskerud/top/dataopplaring/1032/top
https://www.aof.no/buskerud/top/dataopplaring/1032/top
https://www.sunndal.kommune.no/bunnmeny/administrasjon/helse-og-omsorgstjenesten.4265.aspx
https://www.sunndal.kommune.no/bunnmeny/administrasjon/helse-og-omsorgstjenesten.4265.aspx
https://www.sunndal.kommune.no/bunnmeny/administrasjon/helse-og-omsorgstjenesten.4265.aspx
https://www.sølvberget.no/
https://www.techsoup.no/content/om-techsoup-norge
https://www.techsoup.no/content/om-techsoup-norge
https://brukhue.no/
https://biblioteket.trondheim.kommune.no/innhold/om-biblioteket/tilbud/laringssenteret/
https://biblioteket.trondheim.kommune.no/innhold/om-biblioteket/tilbud/laringssenteret/
https://biblioteket.trondheim.kommune.no/innhold/om-biblioteket/tilbud/laringssenteret/
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/bibliotekutvikling/digihjelp/
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/bibliotekutvikling/digihjelp/
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/bibliotekutvikling/digihjelp/
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/bibliotekutvikling/digihjelp/
https://www.ung.no/nettvett/765_Slik_er_du_trygg_p%C3%A5_nett_og_sosiale_medier.html
https://www.ung.no/nettvett/765_Slik_er_du_trygg_p%C3%A5_nett_og_sosiale_medier.html
https://www.ung.no/nettvett/765_Slik_er_du_trygg_p%C3%A5_nett_og_sosiale_medier.html
https://vikenfylkesbibliotek.no/
https://www.workflooow.com/om-oss
https://www.workflooow.com/om-oss
https://aal.frivilligsentral.no/aktivitet?datahjelpa&Id=7046
https://aal.frivilligsentral.no/aktivitet?datahjelpa&Id=7046


Kommune Virkemidler, aktiviteter Hovedmål-gruppe
Type hoved digital 

kompetanse
Samarbeid Andre støtteordninger

Hvor befinner 

de seg 
Link

Oslo kommune
D@mer og d@ta - grunnleggende digital 

kompetanse for minoritetskvinner
Innvandrere

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

stiftelsen mangfold i 

arbeidslivet, Enhet for mangfold 

og integrering (Oslo)

Stavanger kommune Digital borger Innvandrere
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Johannes læringssenter, 

Flyktningtjenesten i Stavanger

Trøndelag fylkeskommune

Nesten halvparten av kommunene i Trøndelag (30 

kommuner) har etablert et veiledningstilbud i 

digital kompetanse for innbyggerne. 

Fylkesbiblioteket har de siste årene gitt råd til 

kommuner i fylket, holde kurs og videreformidle 

informasjon, gi bistand i å skrive søknader osv. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Trøndelag Fylkesbibliotek 

(viktig for at særlig de minste 

kommunene kan ha tilbud)

Bergen kommune

"kom i gang"-klubben, Datakafé, drop-in 

veiledning, tilpassede kurs, en-til-en veiledning, 

innbyggerdager

Innbyggere, eldre
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Bergen bibliotek, 

innbyggerservice

https://www.ks.no/

fagomrader/digitalis

ering/utviklingspros

jekter/digihjelpen/e

ksempler-fra-

kommunene/mangf

old-og-godt-

samarbeid-pa-tvers-

i-bergen-kommune/ 

Holmestrand kommune

Tilbyr en-til-en veiledning for personer som 

trenger hjelp med digital teknologi og bruk av 

disse. Krever at personen som henvender seg har 

med eget utstyr.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Bibliotekene i Holmestrand

https://holmestran

dbibliotekene.no/di

gihjelp/

Steinkjer Kommune

Tilbyr en-til-en veiledning for personer som 

trenger hjelp med digital teknologi og bruk av 

disse. Kan også tilby veiledning over nett.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

http://steinkjer.folk

ebibl.no/digital-

veiledning.6234848

.html

Bømlo kommune

Samarbeid med frivillig sentra om digihjelp i 

biblioteket. Frivillge arrangerer kvelder med ulike 

temaer, besøk fra ulike etater. Deltagere kan også 

få hjelp til tekniske problemer. Også søkt digihjelp 

midler for samarbeid med VGS som digihjelp 

medarbeidere.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Buskerud fylkeskommune

Har utviklet en norskspråkling variant av opplegget 

data detox. Et program over 8 dager knyttet til 

bevissthet og sikkerhet på nett.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Tactical Tech i Tyskland står 

bak konseptet

https://www.ks.no/

fagomrader/digitalis

ering/felleslosninge

r/digihjelpen/nettre

ssurser-til-

veiledningen2/data-

detox--ok-din-

digitale-bevissthet/

Asker kommune

Tilbyr et fast veiledningtilbud ved bruk av 

folkebiblioteket, kommunens servicesenter og 

frivilligsentral. Inkulderer både veiledning, kurs, 

videoer og støtte over telefon. Både kommunalt 

ansatte og frvillige bidrar.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Askim kommune

Datahjelp for vettskremte  - Tilbyr et kurs med 8 

ulike samlinger for de som trenger grunnleggende 

hjelp med digitale ferdigheter. Stiller også med 

pc'er. Ansatte i kommunen og NAV står for 

gjennomføringen.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Lokalt NAV kontor

https://www.ks.no/

fagomrader/digitalis

ering/felleslosninge

r/digihjelpen/eksem

pler-fra-

kommunene/datahj

elp-for-vettskremte-

i-askim-kommune/

Aurskog og Hølan kommune

På nett klokka et t - Et fast drop-in tilbud for de 

som trenger grunnleggende digital kompetanse, og 

som tilbys på rådhuset, biblioteket, 

frivilligsentralen og mestringssenteret. Kommunen 

har også andre veiledningsmuligheter ved 

innbyggertorget, dagsentere på sykehjemme og på 

NAV i form av induviduell veiledning, fysiske kurs 

og videoer.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

https://www.ahk.no

/innhold/kultur-

idrett-

fritid/digihjelpen/

Ørland kommune (tidligere 

Bjugn)

Et fast veiledningstilbud lokalisert på 

frivilligsentralen og folkebiblioteket. Drevet av 

eksterne leverandører (f.eks. Frivilligheten), som 

bruker både egne og eksterne personer. 

Vinduviduell veiledning, fysiske kurs og hjelp over 

telefon og chat.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Bokn kommune

Individuell veiledning og fysiske og nettbaserte 

kurs drevet av kommunens service og 

informasjonstorg. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Dovre kommune

Har et fast tilbud med induviduell veiledning og 

fysiske- og nettbaserte kurs. Egne ansatte og 

eksterne gjennomfører.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Stad kommune (tidligere Eid)
Har et fast tilbud med kurs for seniorer og 

nettkafe, begge arrangert av seniornett.
Innbyggere, eldre

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Seniornett

https://www.senior

nett.no/lokalforenin

g/eid-4/

Kinn kommune (tidligere Flora)
Har et fast tilbud i form av kurs på alderssenteret 

Havgløtt. Eksterne og frivillige gir veiledning. 
Innbyggere, eldre

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Fredrikstad kommune

Har et fast tilbud med induviduell veiledning og 

fysiske- og nettbaserte kurs. Arrangeres på 

frivilligsentral og på folkebiblioteket. Egne ansatte 

og frivillige gjennomfører.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Halden kommune

Har et fast tilbud med induviduell veiledning og 

fysiske- og nettbaserte kurs. Arrangeres på 

bibliotek og servicesenter. Kommunen organiserer 

og driver all aktivitet. Gis også opplæring til 

ansatte i Helse som gir en-til-en opplæring til 

innbyggere gjennom sine tjenester. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Hemsedal kommune

Har et fast tilbud med induviduell veiledning og 

fysiske- og nettbaserte kurs. Arrangeres på 

frivilligsentral. Eksterne og frivillige gjennomfører.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Hitra kommune

Har et fast tilbud med induviduell veiledning og 

fysiske kurs. Arrangeres på folkebiblioteket. 

Eksterne og egne ansatte gjennomfører.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Hjelmeland kommune

Har et fast tilbud med induviduell veiledning og 

foredrag. Arrangeres på folkebiblioteket og 

servietorget. Eksterne og egne ansatte 

gjennomfører.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Hurdal kommune

Har et fast tilbud med induviduell veiledning. 

Arrangeres på folkebiblioteket. Kommunen 

organiserer og driver all aktivitet. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Hyllestad kommune

Har et fast tilbud med induviduell veiledning og 

kurs, samt support over telefon og chat. 

Arrangeres på folkebiblioteket, i kommunehuset og 

som drop-in i lokale nærbutikker. Eksterne og 

egne ansatte gjennomfører.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Inderøy kommune

Ikke et fast tilbud. Tilbyr veiledning i digital 

komeptanse dersom innbygger etterspør på 

biblioteket. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Ullensvang kommune (tidligere 

Jondal)

Har et fast tilbud med induviduell veiledning og 

kurs. Arrangeres på frivilligsentral. Egne ansatte i 

kommunen gjennomfører.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

DIGIHJELPEN - EKSEMPLER FRA KOMMUNENE
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Karasjok kommune

Har et fast tilbud med induviduell- og 

gruppeveiledning for seniorer. Arrangeres på 

folkebiblioteket. Kommunen organiserer og driver 

all aktivitet. 

Innbyggere, eldre
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Klepp kommune

Har et fast tilbud med induviduell veiledning og 

kurs. Arrangeres på folkebiblioteket, i 

frivilligsentralen og på servicesenteret. Eksterne 

og egne ansatte gjennomfører.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Kongsvinger kommune

Har et fast tilbud med induviduell veiledning og 

fysiske kurs. Arrangeres på folkebiblioteket. 

Eksterne og egne ansatte gjennomfører, primært 

elever fra IKT- og servicefag. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Kvitseid kommune

Har et fast tilbud med veiledning som arrangeres 

på folkebiblioteket. Eksterne frivillige og egne 

ansatte gjennomfører.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Levanger kommune

Har et fast tilbud med induviduell veiledning og 

fysiske kurs, samt support over telefon. 

Arrangeres på servicetorget. Egne ansatte 

gjennomfører. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

https://levanger.ko

mmune.no/Om-

Levanger/Nettips/Di

gihjelpa/

Lindesnes kommune

Har et fast tilbud med induviduell veiledning og 

kurs. Arrangeres på folkebiblioteket, på 

frivilligsentral og servicesenteret. Egne ansatte 

gjennomfører. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Lund kommune

Fast organisert veiledningstilbud. Kommunen og 

frivillige bidrar. Lokalisert i frivilligsentralen. 

Induviduell veiledning, fysiske kurs og hjelp over 

telefon.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Luster kommune

Fast organisert veiledningstilbud. Kommunen og 

frivillige bidrar. Lokalisert i folkebiblioteket, på 

servicetorget, på datakafe i samarbeid med 

bygdelag og i voksenopplæringen. Induviduell 

kurs, fysiske kurs, videoer og hjelp over telefon, 

samt en-til-en veiledning med IT-lærling.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Malvik kommune

Fast organisert veiledningstilbud. Kommunen 

driver og organiserer alene. Lokalisert i 

folkebiblioteket. Tilbyr induviduell veiledning.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Midsund kommune

Fast organisert veiledningstilbud. Kommunen 

driver og organiserer alene. Lokalisert i 

folkebiblioteket. Tilbyr induviduell veiledning og 

kurs.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Nesna kommune

Fast organisert veiledningstilbud. Kommunen 

driver og organiserer alene, egne ansatte gir 

veiledning sammen med frivillige. Lokalisert i 

folkebiblioteket, på servicetorget og på 

frivilligsentral. Tilbyr induviduell veiledning og 

fysiske kurs.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

https://nesnabibliot

ek.no/facebook-

event/datahjelp-for-

alle-en-til-en-

veiledning-pa-

bibliotek/

Nittedal kommune

Fast organisert veiledningstilbud. Kommunen 

driver, veiledning gis også av frivillige. Lokalisert i 

folkebiblioteket. Tilbyr kurs.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Nordre Land kommune

Fast organisert veiledningstilbud. Både kommunen 

og eksterne frivillige bidrar. Lokalisert på 

servicetorget og på frivilligsentralen. Tilbyr 

induviduell veiledning og kurs.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Ullensvang kommune (tidligere 

Odda)

Fast tilbud. Drevet av kommunen alene, lokalisert 

på frivilligsentral. Induviduell veiledning og kurs. 
Innbyggere, uspesifisert

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Oppegård kommune

Fast tilbud. Drevet av kommunen med bidrag fra 

frivillige. Lokalisert på folkebiblioteket. Induviduell 

veiledning og kurs. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Os kommune

Fast tilbud. Drevet av eksterne frivillige alene. 

Lokalisert på frivilligsentral. Induviduell veiledning 

og kurs. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Porsgrunn kommune
Fast tilbud. Induviduell veiledning gjennom 

booking og drop-in. 
Innbyggere, uspesifisert

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Stavanger kommune (tidligere 

Rennesøy) 

Fast tilbud. Drevet av kommunen og lokalisert på 

folkebiblioteket. Induviduell veiledning og kurs. 
Innbyggere, uspesifisert

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Rindal kommune

Dataklubb i frivilligsentralen. Induviduell veiledning 

og temaveiledning. Egne ansatte og eksterne. Skal 

også etablere veiledningstilbud ved sentralbord og 

bibliotek.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Ringsaker kommune
Fast tilbud. Drevet av kommunen og lokalisert på 

folkebiblioteket. Induviduell veiledning og kurs. 
Innbyggere, uspesifisert

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Risør kommune

Fast tilbud. Drevet av kommunen med bidrag fra 

frivillige og lokalisert på teknologibanken 

(frivilligsentral). Kurs og nettkurs.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Sande kommune

Fast tilbud. Drevet av kommunen og lokalisert på 

folkebiblioteket. Induviduell veiledning fra 

kommunens ansatte. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Sel kommune

Fast tilbud. Drevet av kommunen med bidrag fra 

eksterne, lokalisert på frivillgsentral. Induviduell 

veiledning og fysiske kurs fra kommunens ansatte 

og frivillige.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Selbu kommune

Fast tilbud. Drevet av kommunen med bidrag fra 

eksterne frivillige, lokalisert på frivillgsentral og på 

servicetorg. Induviduell veiledning, veiledning over 

telefon og fysiske kurs fra kommunens ansatte og 

frivillige.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Steinkjer kommune

Fast tilbud. Drevet av kommunen, lokalisert på 

folkebiblioteket. Induviduell veiledning fra 

bibliotekets ansatte.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Sunndal kommune

Fast tilbud. Drevet av eksterne frivillige alene. 

Lokalisert på pensjonistsenteret. Induviduell 

veiledning, fysiske kurs og nettkurs. 

Inbyggere, eldre
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Sør-fron Kommune

Biblioteket arrangerer tidvis kurs, primært til eldre. 

I tillegg gis veiledning både på servicetorget og på 

folkebiblioteket.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Time kommune

Fast tilbud. Drevet av kommunen med bidrag fra 

eksterne frivillige. Lokalisert på folkebiblioteket. 

Induviduell veiledning,kurs og hjelp over telefon.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Tynset kommune

Fast tilbud. Drevet av kommunen med bidrag fra 

eksterne frivillige. Lokalisert på frivilligsentral. 

Induviduell veiledning og kurs. Lokale pensjonister 

gir veiledning.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Vanylven kommune Ikke fast tilbud. Tilbyr kurs ved behov. Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Vestnes kommune

Fast tilbud. Drevet av kommunen med bidrag fra 

eksterne frivillige. Lokalisert på folkebibliotek. 

Induviduell veiledning og kurs.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Vevelstad kommune
Fast tilbud. Drevet av frivillige på frivilligsentral. 

Tilbyr induviduell veiledning.
Innbyggere, uspesifisert

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Øvre Eiker kommune

Fast tilbud. Drevet av kommunen alene. På 

folkebiblioteket og åpoen kafe i rådhuset. Tilbyr 

induviduell veiledning, fysiske kurs og videoer.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Ålesund kommune

Fast tilbud. Drevet av kommunen med bidrag fra 

eksterne. Lokalisert på folkebiblioteket. Induviduell 

veiledning og kurs.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Åseral kommune

Fast tilbud. Drevet av kommunen med bidrag fra 

eksterne. Lokalisert på folkebiblioteket og 

frivilligsentral. Induviduell veiledning.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Frivilligsentral

Dyrøy kommune

Søkte penger om digihjelp en gang, men fikk ikke 

midler. Gir enkel en-til-en veiledning dersom noen 

etterspør dette i f.eks. biblioteket, men dette er 

ikke et fast tilbud. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
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Gran kommune

Datahjelp for vettskremte. Tilbud til de som ønsker 

å lære mer om å bruke PC, nettbrett og 

mobiltelfon for å få tilgang til digitale tjenester på 

internett. Kommunen legger til rette for at 

tjenestene er tilgjengelige for alle. Også en-til-en 

veiledning

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Er på Gran rådhus 

https://www.gran.k

ommune.no/datahj

elp-for-

vettskremte.51479

1.no.html

Sula kommune

Digihjelpa - "Datahjelp for vettskremte". 

Grunnleggende datakurs i bruk av 

nettbrett/smarttelefon for innbyggarane i 

kommunen. (Gikk over fire torsdager i november). 

Ellers drop-in tilbud på biblioteket

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Sula bibliotek

Senja kommune

Har fått digihjelp tilskudd på 230.000 i 2019. Fått 

midler, men har ikke tilbud pga. corona. Fått 

utsettelse. Plan var å sette igang med å tilby kurs, 

ønsker også på sikt å få på plass et dro-in tilbud. 

Daglig folk som er innom som trenger hjelp, men 

ikke fast tilbud i dag. Problem at midlene fra 

Digihjelpen ikke kan brukes til prosjektledelse. 

Merker at det er behov for tilbudet. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Hå kommune

Digihjelp-kurs. Ukentlig kurs med ulike tema. Har 

også e-læringskurs tilpasset ulike nivåer (basert på 

Digi-del). Satt på pause pga korona.

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Hå folkebibliotek

https://www.ha.no/

kultur-idrett-og-

fritid/aktivitetar-

arrangement-og-

fritid/digihjelp/

Ulstein kommune

Kurs knyttet til digital festival, september. Smart 

bruk av bibliotekets ressurser, digitale 

tjenestetilbudet etc. Søkte om digihjelp midler i 

2020, fikk avslag. Hadde testkurs for å måle 

interesse, kompetanseheving på nett, fikk hjelp av 

NAV til å annonsere. Har et stående tilbud om en-

til-en veiledning, får spørsmål til CV, jobbsøking og 

lignende. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
NAV

Fauske kommune

Grunnleggende opplæring i bruk av PC og 

nettbrett for aldersgruppen 58-100 år, over ti uker 

på frivilligsentralen. Seniornett er også på 

frivilligsentralen.

Innbyggere, eldre
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Fauske frivilligsentral

https://fauske.frivill

igsentral.no/aktivite

t?grunnleggende-

oppl%C3%A6ring-i-

bruk-av-pc-og-

nettbrett&Id=7841

Vest-Telemarksrådet

Hatt et 3-årig digitaliseringsprosjekt. Som en del 

av dette har de søkt og fått 150 000 fra 

Digihjelpen. Har fått utsettelse for bruk av midler 

pga. Korona, men har hatt noen kurs med 

introduksjoner, samlinger og arbeid. Kurs med 

geografisk spredning. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Samarbeid med de ulike 

kommunene, gjerne gjennom 

bibliotekene

Fyresdal, Nissedal, 

Seljord og Vinje (i 

samarbeid med 

Tokke og 

Kviteseid)

Rendalen kommune

Hatt kurs tidligere, men ikke noe siste årene. Var 

da kurs i samarbeid med pensjonistforbundet og 

folkeakademiet, blant annet Seniorsurf. Åpent for 

alle når de har samarbeidet med folkeakademiet. 

Mange unge som benytter seg av utstyr i bibliotek 

osv., men ellers ikke noe fast tilbud den dag i dag.

Innbyggere, eldre 
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Folkeakademiet, 

Pensjonistforbundet

Øygarden kommune

Til høsten starter opp med nybegynnerkurs hos 

biblioteket, 5-timers kurs. Ser størst behov hos 

seniorer. Har ikke hatt noe tilbud den siste tiden 

på grunn av pandemien. Benytter ingen 

støtteordninger for kurs. 

Innbyggere, eldre 
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Hareid kommune
Seniornett. Frivillige som hjelper, og ellers seniorer 

som kommer sammen og hjelper. hverandre. 
Innbyggere, eldre 

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Seniornett, frivillig sentral

Ål kommune

Frivillighetssentralen. Datahjelp i flere år i 

samarbeid med biblioteket. Innbyggere kommer 

med spørsmål og får en-til-en veiledning. Også 

hatt noen kurs, blant annet på nettbrett. Frem til 

pandemien, vært stille siden. Før fast to ganger i 

uka at folk kunne komme innom. Elkjøp fondet, 

digihjelpa. 

Innbyggere, uspesifisert
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Bibliotek, frivillig sentral Elkjøp fondet

Hol kommune
Fått digihjelp midler. Har en seniornett sentral som 

står for veiledning/kurs.
Innbyggere, eldre 

Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Seniornett

Bamble kommune

Servicetorget har søkt om støtte gjennom 

digihjelpa til å etablere et veiledningstilbud. 

Pensjonistforening/seniornett har noe eget for 

eldre, men ikke i regi av kommunen. 

Innbyggere, eldre
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Meløy kommune

Litt forskjellig prosjekter på gang (men satt på 

pause pga covid). Gitt litt en-til-en undervisning 

avhenging av behov. Snakket om senior-gaming, 

men ikke gjort noe med. 

Innbyggere, eldre 
Grunnleggende digitale 

ferdigheter
Meløy bibliotek

Gausdal kommune

Data drop-in. Bestille tid for å få hjelp med ulike 

digitale verktøy, rettet mot seniorer, og til en viss 

grad flyktninger (men ikke så mange av dem der). 

Ganske amputert av Covid-19, men skal 

annonseres på nytt til høsten. 

Seniorer, flyktninger
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

På frivilligsentralen (som også 

har fått støtte fra 

Gjensidigestiftelsen til å 

gjennomføre datakurs (ikke 

fast))

Flå kommune

Pensjonistforening i Flå har hatt noe tilbud (men 

usikkert om det er gjennom Digihjelpen). 

Frivilligsentralen har vurdert å ha noe, men laber 

respons. 

Seniorer 
Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Horten kommune

Av og til små kurs, drop-in datakurs, ulike tilbud. 

Book en bibliotekar (med mye digitale spørsmål). 

Digihjelpen: bygger nå en office-pod i biblioteket 

med skjermet veiledning, hvor de skal kunne legge 

inn de tilbudene biblioteket alle har, men også 

andre typer tilbud.

Grunnleggende digitale 

ferdigheter

Digihjelpen er kun kommunalt. 

Biblioteket tenker kanskje å 

kontakte frivilligsentralen for å 

være koordinere hvilke tilbud 

de tilbyr.  

https://www.gran.kommune.no/datahjelp-for-vettskremte.514791.no.html
https://www.gran.kommune.no/datahjelp-for-vettskremte.514791.no.html
https://www.gran.kommune.no/datahjelp-for-vettskremte.514791.no.html
https://www.gran.kommune.no/datahjelp-for-vettskremte.514791.no.html
https://www.gran.kommune.no/datahjelp-for-vettskremte.514791.no.html
https://www.ha.no/kultur-idrett-og-fritid/aktivitetar-arrangement-og-fritid/digihjelp/
https://www.ha.no/kultur-idrett-og-fritid/aktivitetar-arrangement-og-fritid/digihjelp/
https://www.ha.no/kultur-idrett-og-fritid/aktivitetar-arrangement-og-fritid/digihjelp/
https://www.ha.no/kultur-idrett-og-fritid/aktivitetar-arrangement-og-fritid/digihjelp/
https://www.ha.no/kultur-idrett-og-fritid/aktivitetar-arrangement-og-fritid/digihjelp/

