
 
 

3.3 Udbredelse af Smart City 

Initiativets indhold 

Smart City er et begreb, der omfatter anvendelsen af teknologier og data til at skabe en mere 

bæredygtig udvikling, innovation og medborgerskab. Mere end halvdelen af landets kommuner 

arbejder med Smart City-initiativer. Indsatserne handler fx om anvendelse af teknologi og data 

i forhold til byfunktioner eller i relation til kultur, erhvervsliv og borgerinddragelse. Mange 

kommuner efterspørger imidlertid mere viden, kompetenceudvikling og tværfaglig organisering 

for enten også at kunne komme i gang eller at komme videre med indsatsen. Kommunerne 

efterspørger også tættere samarbejde med andre kommuner, så kommunerne ikke hver især 

opfinder ’den dybe tallerken’. Initiativet skal derfor bl.a. understøtte, at kommunerne får øget 

effekt og udbytte at de samlede Smart City tiltag. 

  

I forbindelse med initiativet nedsættes et fælleskommunalt Smart City-forum, som fungerer 

som samlingspunkt for kommunerne, hvor viden og erfaringer med Smart City-initiativer 

udveksles og deles. Det fælleskommunale Smart City-forum kan bl.a. gennemføre 

efterspørgselsdrevne analyser om forhold vedrørende Smart City-tiltag samt understøtte en 

mere koordineret implementering i kommunerne. Initiativet koordineres tæt med det Smart 

City-Partnerskab med deltagelse af Erhvervsministeriet, Danske Regioner og KL, som indgår 

i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020.   

  

Initiativet består af følgende aktiviteter:  

– Etablering af fælleskommunalt Smart City-forum med bred deltagelse af kommuner – fx ved 

arbejdsgrupper, 1:1-caseimplementering og vidensdeling 

– I regi af det fælleskommunale Smart City-forum gennemføres der en kortlægning om 

kommunernes erfaringer med Smart City-løsninger 

– Afholdelse af en årlig konference/workshops for kommunerne om Smart City-tiltag.  

  

Initiativet bidrager til en mere koordineret og målrettet udvikling og implementering af de 

kommunale Smart City-initiativer. Gevinsterne for kommunerne vil blandt andet være øget 

medindflydelse for borgere og virksomheder på kommunens udvikling, bedre muligheder for 

klimasikring af byer og landområder, mere intelligent styring og optimering af trafikafviklingen, 

herunder bedre offentlig transport, øget livskvalitet, nedbringelse CO2-forbruget.   

  

Organisering og tidsplan  

KL varetager sekretariatsfunktionen for det nedsatte Smart City-forum, hvor alle kommuner har 

mulighed for at deltage. Der nedsættes en koordineringsgruppe med kommunale 

repræsentanter, som bistår med at tilrettelægge aktiviteterne. Smart City-forum etableres primo 

2017 med en tidshorisont frem til 2019, hvorefter det evalueres 


