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OM STRATEGIPLANEN

Denne strategi fastlægger retningen for de næste 15 år, hvor Syddjurs arbejder 
henimod at blive et Smart Community – et intelligent samfund, der anvender 
digitale løsninger til at udvikle bæredygtige og forretningsorienterede 
løsninger til gavn for den enkelte borger og for samfundet som helhed.

Strategien lægger de første grundsten til det vi kalder Smart Syddjurs og 
bygger på inspiration fra en række iværksættere, erhvervsfolk, landmænd, 
kommunalt ansatte, organisationsfolk m.fl. – kort sagt fra en lang række af 
de mange aktive mennesker, der bor i eller har deres daglige virke i Syddjurs 
Kommune. I første omgang er strategien fokuseret på områderne turisme, 
erhverv & iværksætteri samt kommunen som virksomhed, men på sigt skal 
Smart Syddjurs udbredes til alle områder.

Udviklingen af strategien er sket i et tæt samarbejde mellem konsulenterne fra 
Pluss, Devoteam og Alexandra Instituttet og kommunens projektgruppe, som 
har repræsenteret forskellige forvaltninger i kommunen.

Strategiplanen er udarbejdet med økonomisk støtte fra kampagnen ”På For-
kant”. Kampagnen er igangsat af Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen med det 
formål at styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de 
større byer - til gavn for hele landet.
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1 | FORORD

I en kommune som vores giver højhastighedsnet helt nye muligheder for at 
være globale, selv i vores mindre landsbyer. Derfor inviterer vi nu erhvervsliv, 
borgere og foreninger til at tænke stort. 

Hvordan kan vi bruge nye teknologier til at understøtte virksomhedernes 
vækstmulig heder? Hvordan kan vi sammen udnytte de mange muligheder 
den teknologiske udvikling giver os for at skabe det gode liv vi ønsker os i byer 
og landområder? Det er nogen af de spørgsmål, som vi rejser med den nye 
strategi.

Fra byrådets side ønsker vi, at Syddjurs Kommune bliver et Smart Community 
– det vil sige, et smart fællesskab, hvor vi udnytter mulighederne i digitale 
løsninger til at anvende vores ressourcer bedre og på nye måder. Mange af de 
løsninger kan vi i dag ikke forestille os, men de vil være med at skabe og forme 
fremtidens dagligliv og arbejdspladser, også i vores kommune. 

I Syddjurs vil vi gå forrest med at opsamle, inspirere, igangsætte og understøtte 
de idéer, netværk og projekter, der løbende opstår overalt i kommunen og 
samfundet i øvrigt. Jeg håber, at mange  vil være med til at byde ind,  finde og 
udvikle  ideer til nye digitale projekter, der kan styrke både erhvervsliv og vores 
fælles velfærd frem mod 2030.

Claus Wistoft
Borgmester
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SYDDJURS KOMMUNE – VI GØR DET – SAMMEN

Syddjurs Kommune er regionens mest attrak tive bosætningsområde for 
familien, fordi man her kan kombinere vandet, stranden, den enestående 
natur og et sundt og aktivt liv med nærheden til både den daglige service 
og den østjyske byregion.
Samtidig skaber Syddjurs Kommune en vel færds alliance, hvor borgeren står 
i centrum gennem åbenhed, nærhed og inddragelse, og hvor det samlede 
erhvervsliv oplever en kundevendt tilgang med stor erhvervsvenlighed og 
opti male rammevilkår.

Syddjurs Byråds Vision 2014
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2 | DET INNOVATIVE SYDDJURS

Syddjurs Kommune udfordres af en demografisk udvikling, hvor der bliver 
en stadig større andel ældre borgere og et faldende antal børn. Samtidig skal 
en mindre arbejdsstyrke finansiere den offentlige sektor, hvor en voksende 
efterspørgsel efter velfærdsydelser er med til at presse kommunen. 

Syddjurs Kommune ønsker at bevare styringen over udviklingen og vil 
konfrontere udfordringerne! 

Innovation og nytænkning er helt centrale redskaber til at sikre det økonomiske 
grundlag for den fortsatte drift, og videreudvikle det gode liv for alle i 
kommunen. Derfor har vi valgt en proaktiv strategi, som sikrer overblik, 
spillerum og råderum. Vi vil prioritere at igangsætte initiativer, som engagerer 
og involverer borgerne og vores erhvervsliv i opgaveløsningen på helt nye 
måder. Vi vil understøtte disruptiv innovation.

Med visionen ”Vi gør det – sammen” signalerer Byrådet klart, at samspillet 
mellem erhvervsliv, borgere, foreninger m.fl. og kommunen er helt centralt.

En helt central del af nytænkning og innovation er at udnytte nye teknologiske 
muligheder i udviklingen af det, vi kalder Smart Syddjurs. Smart Syddjurs 
vil være med til at understøtte virkeliggørelsen af Syddjurs Kommunes 
overordnede vision, så kommunen fortsætter udviklingen som det gode sted at 
bo og drive virksomhed.

“Syddjurs Kommune er konstant 
under forandring. 
Nytænkning og vilje til innovation 
er vores mulighed for at møde de 
udfordringer, som vi står overfor 
– indenfor en fremtid, som er til at 
få øje på.”

Kommuneplan 2016
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2.1 | ET SMART SAMFUND

Syddjurs Kommune vil være et smart samfund, hvor innovation, lønsomhed og 
udvikling går hånd i hånd med udbygningen af den digitale infrastruktur.

Vi tror på, at adgang til digitalt netværk og højhastighedsinternet er en 
hjørnesten i fremtidssikring af kommunens samlede konkurrenceevne. Vi ved, 
at den digitale infrastruktur er en væsentlig forudsætning for at kunne udbrede 
digitale velfærdstjenester, optimere kommunikationen, skabe nye netværks- og 
løsningsmodeller – altså et særdeles godt udgangspunkt for at blive smartere! 

Udviklingen hen imod at blive et smart samfund kræver, at vi bevæger os 
fremad hele tiden, at vi nedbryder de traditionelle kommunale siloer, at vi får 
skabt en tættere dialog til vores borgere og erhvervsliv, og at vi er nysgerrige, 
tør prøve os frem og er risikovillige.

Tænk på smartphones, som allerede har ændret måden den enkelte borger 
søger information, kommunikerer med andre, bruger velfærdstjenester osv., 
og vi skal videre! I det smarte samfund fortæller skraldespanden, hvornår den 
er fyldt og bestiller selv en skraldemand. Lygtepælen regi strerer, om det er en 
fodgænger eller en bil, der passerer forbi og tilpasser lyset herefter. Data bruges 
på tværs, så forsyningssektorens data kan fortælle hjemmeplejen, at fru Jensen 
ikke er stået op.
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Den er den udvikling vi vil gribe og være tæt på! Det kræver, at vi tænker 
anderledes, tænker på tværs af sektorer og ser muligheder på en ny måde. Med 
andre ord, skal vi forandre vores tankegang og vores organisationskultur, hvis vi 
vil være på forkant med udviklingen.

I strategien for Smart Syddjurs giver vi inspiration og værktøjer til, hvordan 
teknologien kan medvirke til at udvikle Syddjurs Kommunes vision om at 
tiltrække og fastholde borgere i kommunen, understøtte gunstige miljøer 
og netværk for iværksættere, øge virksomhedernes produktivitet og styrke 
turistområdet. 
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Vores VISION for Smart Syddjurs  
år 2030 lyder således:

Smart Syddjurs er et samfund,  
hvor borgere, virksomheder og det 
offentlige samarbejder aktivt om  
at bruge de digitale teknologier til  
at sikre og udvikle det gode liv i 
Syddjurs. 

I Smart Syddjurs bruger vi de digitale 
teknolo gier på nye måder til at løse 
udfordringer og skabe attraktive 
muligheder, hvor borgerne, gæsterne  
og erhvervslivet er i fokus.

Vores MÅL med Smart Syddjurs er at gøre det attraktivt for alle at bo i kommunen. 
Derfor vil vi gennem udnyttelse af de digitale teknologier gøre det nemt at være 
erhvervs aktiv, være børnefamilie, være iværksætter, være erhvervsdrivende, være 
studerende osv. og bo i kommunen.  
Vi har også som mål at skabe yderligere 
vækst i erhverv og beskæftigelse 
gennem en bevidst udvikling 
af digitale og intelligente 
løsninger.

2.2 | VISION, MÅL OG VÆRDIER

Vores bærende VÆRDIER er:

• Vi er åbne.  
Både i at tænke på tværs af fagområder og sektorer  

og i anvendelse af data, samtidig med at vi passer godt  
på borgernes og virksomhedernes følsomme data.

• Vi giver rum til at eksperimentere.  
Der er plads til fejl og der er plads til at udvikle  
midlertidige løsninger for at opnå noget nyt.

• Vi vil samskabelse.  
Borgere, virksomheder, samarbejdspartnere m.fl.  

inviteres ind i arbejdet i tæt samspil med  
kommunen, så vi sammen  

former fremtiden.
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3 | REALISERING AF STRATEGIEN

Det er en stor udfordring at udvikle og opbygge et Smart Community – et smart sam-
fund. Det er både en kompleks og mange-facetteret proces, som vil strække sig over 
en lang årrække, hvor der undervejs vil være en rivende teknologisk udvikling, som 
vi ikke kender indholdet af, og hvor der vil være en økonomisk, politisk og samfunds-
mæssig udvikling, som vi heller ikke kender.

Strategien skaber fælles drømme, fælles forståelse af muligheder og retning og fælles 
metoder. For at realisere strategien skal der skabes en bred forankring som grundlag 
for den lange rejse frem mod et stadigt smartere samfund i Syddjurs Kommune. 

I starten er det kommunen, der skal skubbe udviklingen, synliggøre potentialerne, 
organisere arbejder og inddrage ildsjælene. Jo længere vi kommer hen, jo mere bliver 
hele tankesættet bag Smart Syddjurs forankret internt i kommunen og hos samarbejd-
spartnere – og projekter vil opstå af sig selv.

Vi står ved begyndelsen af det lange seje træk – og vi handler nu!

Gennem en fokuseret, forankret og struktureret tilgang til den teknologiske udvikling 
vil Syddjurs Kommune opsamle, inspirere, igangsætte og understøtte de idéer, net-
værk og projekter, der opstår overalt i kommunen, og som løbende vil bringe os tæt-
tere på målet om at blive et smart samfund.
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Smart Village Svebølle er et levende laboratorium for test og demonstration af 
smarte teknologier, der skal være med til at gøre det attraktivt at bosætte sig og 
drive virksomhed i mindre bysamfund. Projektet har fundet sted i et tæt samarbejde 
mellem kommune, forsyningsvirksomheder og borgere. 

Projektet i Svebølle startede i 2012, da Kalundborg Kommune i samarbejde med 
byens borgere, forsyningsvirksomheder, institutioner, virksomheder og kommu nale 
driftsenheder etablerede et Living Lab, hvor kommunen og engagerede virk somheder 
sammen med borgerne arbejder på at udvikle og virkeliggøre ’smart by’-løsninger. 
Målet er at gøre det endnu mere attraktivt at bo i mindre bysamfund og at gøre det 
attraktivt for små og mellemstore virksomheder at slå sig ned i byer som Svebølle.

Kalundborg Kommune arbejder målrettet på at styrke samarbejdet med Danmarks 
førende universiteter, forskere og studerende. Projektet Smart Village Svebølle er et 
samarbejde mellem Kalundborg Kommune, SEAS NVE og Alexandra Instituttet A/S 
og løber frem til udgangen af 2020.

Fx har Alexandra Instituttet sammen med IT-Universitetet i København udviklet 
et nyt kursus, ’Sustainable and Smart Cities’, der udspiller sig i Svebølle, hvor de 
studerende lige nu er ved at udvikle spændende og værdiskabende løsninger på 
nogle af de udfordringer, som de har identifi ceret ved at tale med byens borgere 
og observere livet i byen – dette ser vi som et godt eksempel på Kalundborg 
Kommune og SEAS-NVE visionære og åbne tilgang til innovation.

EKSEMPEL PÅ ET 
EKSPERIMENTARIUM
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3.1 | SÅDAN ARBEJDER VI

Der dukker konstant nye teknologier op, så det, vi hidtil har troet var en 
indbringende forretning, bliver hurtigt forældet. Det betyder, at nye ideer 
hurtigt skal kunne prøves af og omsættes til projekter - understøttes af en 
kultur, man ofte er uvant med i den offentlige sektor. Det vi kalder lean start-up, 
fast-fail eller agility.

Mange initiativer under Smart Syddjurs vil blive gennemført som ”open 
innovation”, dvs. at initiativerne er præget af et tæt samarbejde mellem formelle 
aktører og ildsjæle med visioner og konkrete mål. Initiativerne gennemføres i 
form af eksperimenter og efter en agil metode med løbende afprøvninger og 
aktivering af interessenter og samarbejdspartnere.

For at understøtte arbejdet med udviklingen af innovative IKT-løsninger 
etableres et virtuelt experimentarium, hvor kommunen forankrer projekterne 
og sikrer inddragelse af borgere, erhvervsliv, vidensinstitutioner og 
kommunale afdelinger. Experimentariet er et sted, hvor nye ideer fremelskes. 
Det betyder også, at vi kommer til at se initiativer, hvor ideerne viser sig ikke 
at være bæredygtige og derfor lukkes. Kommunen understøtter udvalgte 
eksperimenter via Smart Syddjurs-organisationen og hjælper til med at 
nedbryde barrierer og skabe kontakt mellem aktørerne.
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EKSEMPLER PÅ NYE TEKNOLOGIER

Ny teknologi Beskivelse/Eksperiment Anvendelsesområde

Droner  En drone er et en flyvende robot, der selvstændigt kan udføre en handling. Der er 
lovgivningsmæssige udfordringer, og der er et kæmpestort potentiale for at udvikle nye 
applikationer.

Landbrug
Turisme
Detailhandel

Internet of 
Things    

Internet of Things omdanner verden til data. Ved hjælp af it kan vi udføre detaljerede målinger 
og kontrollere fysiske objekter. Der er udfordringer ift. persondatabeskyttelse, men der er et 
uudnyttet potentiale i mange sektorer.

Landbrug
Turisme
Detailhandel
Sundhed

Deleøkonomi Deleøkonomi er en hybrid markedsmodel baseret på bruger-til-bruger adgang til varer og 
tjenesteydelser. Der er mange udfordringer ift. lovgivning og brugeraccept.

Turisme 
Detailhandel 
Transport/mobilitet 

Virtual og 
Augmented 
Realtity 

Virtual og Augmented Reality betyder, at vi lægger et digitalt lag på den fysiske virkelighed i 
form af computerskabte inputs som f.eks. lyd, video, grafik eller GPS-data.

Landbrug
Sundhed
Detailhandel

Maskinlæring Med maskinlæring kan vi automatisere data analysen. Ved hjælp af selvlærende algoritmer, kan 
computerne finde skjulte indsigter uden at være programmeret til at søge specifikke steder. 

Municipality-as-a-Service  
(Den Smarte Kommune)
Turisme / Detailhandel / Landbrug

Big data Big data er et udtryk vi bruger om datasæt, der er så store eller komplekse, at traditionelle data-
behandlingsværktøjer ikke rækker. Der er udfordringer ift. analyse, datafangst, kuratering, søgning, 
deling, lagring, overførsel, visualisering, forespørgsler, opdatering og beskyttelse af persondata. 

Municipality-as-a-Service  
(Den Smarte Kommune)
Turisme / Detailhandel / Landbrug

Robotter Robotteknologi er i rivende udvikling og anvendes i stigende grad i mange forskellige sektorer. 
Robotteknologi kombinerer grene inden for elektroteknik og maskinteknik med emner fra 
datalogi, herunder især kunstig intelligens. Robotter kan generelt udføre en lang række 
funktioner i stedet for mennesker, fra helt simple rutineopgaver (som f.eks. emballering) til 
meget komplekse procedurer (som f.eks. selvkørende biler eller kirurgiske indgreb).

Landbrug
Transport/mobilitet  
Sundhed (Den Smarte Kommune)



19

Eksperimenter er i sig selv et dilemma, da de indebærer et element af risiko, når 
man vil ændre en eksisterende tilstand eller proces til noget nyt. Medvirkende 
til succes er begrebet fail-fast kombineret med viljen til at kaste sig ud i noget, 
som man tror på. Eksperimenter er en metode til at interagere med borgerne 
med henblik på at forme en fælles fremtid gennem øget innovation.

Mange nye teknologier har stort potentiale for Syddjurs kommune, og vi skal 
turde eksperimentere inden for forskellige sammenhænge og anvendelses- 
områder. På modsatte side gives der eksempler på nye teknologier.
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Øge antal overnatninger

TURISME

Styrke partnerskab mellem 
turistattraktioner og kommunen

Øge omsætningen i handlen

Nem mobilitet til attraktioner

Understøtte  
kreative iværksættermiljøer

IVÆRKSÆTTERI OG 
ERHVERVSLIV

Understøtte erhvervsservicen  
i kommunen

Øge omsætningen i handlen

Udvikle det innovative landbrug

Styrke frivillighedsrådet

KOMMUNEN SOM 
VIRKSOMHED

Forbedre mobilitet

Understøtte velfærdsydelser

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER
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3.2 | DE FØRSTE INDSATSOMRÅDER

Højhastighedsnettet åbner døren for mange nye muligheder for at udvikle Syddjurs 
Kommune til at blive en smart kommune, som både griber de muligheder, vi kender i 
dag og de muligheder, som kommer i fremtiden.

Strategien for Smart Syddjurs rækker frem mod år 2030 og vil på den lange bane være 
en del af alle områder af Syddjurs Kommune. På den korte bane har vi fokuseret på 
potentialet inden for følgende tre områder:

• Turisme
• Iværksætteri og erhvervsliv
• Kommunen som virksomhed

De digitale muligheder er uendelige inden for alle tre områder, derfor har vi gennem 
udarbejdelsen af strategien i samarbejde med forskellige interessenter i kommunen 
inden for hvert område identificeret en række konkrete indsatser, som Smart Syddjurs vil 
fokusere på. Indsatserne er illustreret på side 20.

Der vil løbende komme nye indsatsområder til, ligesom nogle af de nævnte kan udgå, 
hvis der ikke er potentiale eller ildsjæle nok som vil/kan løfte indsatsen.
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3.2.1 | DET VIL VI, OG DET GØR VI 

Under de enkelte områder kan du læse om alle de indsatser, som vi har identificeret i 
forhold til turisme, iværksætteri og erhvervsliv, samt kommunen som virksomhed.

Vi har prioriteret nedenstående som de første.

Højhastighedsnettet er et vigtigt fundament og derfor vil Smart Syddjurs 
støtte og fortsætte udviklingen med udrulning, og sætte fokus på de 
muligheder der opstår i kølvandet på udrulningen. 

Det vil vi
• Vi vil understøtte arbejdet med at udbrede højhastighedsnet til hele kommunen 

gennem et tæt samarbejde med Djurslandonline
• Vi vil søge at påvirke mobildata-leverandører til at styrke signalkvaliteten for mo-

biltelefoni og mobil bredbånd i Syddjurs Kommune – og helst på hele Djursland

Det gør vi
• Vi iværksætter et projekt for at få en samlet præsentation af mulighederne for in-

ternetopkobling i Syddjurs Kommune. Vi vil udstille opdaterede dækningskort for 
hhv. højhastighedsnet, mobildatanet og turistnet Syddjurs, sådan at muligheder 
og begrænsninger i internetadgangen er synlig for de aktører, der ønsker at ig-
angsætte projekter under Smart Syddjurs 
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Open data er en vigtig del i udviklingen af Smart Syddjurs, og arbejdet med 
åbne data er en integreret del af Smart Syddjurs. 

Det vil vi
• Vi vil lave en ”flagskibsindsats” for åbne data målrettet en mindre del af 

kommunens aktiviteter (fx kultur- og borgerservice) for at inspirere andre 
afdelinger af kommunen til at gøre det samme

Det gør vi
• Vi knytter åbne data til vores digitaliseringsstrategi 
• Vi samler adgangen til vores åbne data på opendata.dk-portalen (fx 

gennem efterspørgsels baseret frigivelse af data)
• Vi går i dialog med erhvervsliv, borgere og foreninger for at synliggøre de 

muligheder åbne data åbner op for.
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Mobilitet er et vigtigt indsatsområde generelt på Djursland og transport til og 
fra vores attraktio ner skal kunne foregå på andre måder end i bil, fx ved at kom
binere transportformer. Samtidig kan en øget viden om hvilket rejsemønstre 
gæsterne i attraktionerne har før og efter besøget, medvirke til at målrette 
tilbud om transport og skabe alternative løsninger. Derfor nedsætter og faci
literer vi et netværk mellem attraktionerne og Djurs Mobilitet.

Det vil vi
• Vi vil arbejde for at kombinere forskellige transportformer for at øge 

tilgængeligheden til attraktionerne
• Vi vil arbejde for alternative mobilitetsløsninger

Det gør vi
• Vi samarbejder tæt med Djurs Mobilitet om at igangsætte 

forsøgsordninger som udvikler attraktive mobilitetsløsninger
• Vi involverer attraktionerne i udviklingsprojekter om at kombinere 

forskellige transportformer
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Landbruget er et vigtigt erhverv i Syddjurs og vi sætter fokus på udviklingen  
af smarte løsninger på tværs af sektorer for at udvikle det innovative landbrug. 
I samspil mellem kommunen og landbruget, herunder Djursland Landbo
forening, kan både de kommunale ydelser og landbrugets forhold i Syddjurs 
Kommune udvikles.

Det vil vi
• Vi vil understøtte projekter, der kombinerer landbrug, fødevarer og 

fortællingen om Syddjurs
• Vi vil arbejde for fælles løsninger mellem kommunen og landbruget, der 

optimerer begges ressourceforbrug

Det gør vi
• Vi arbejder for at inspirere til tværgående samarbejder mellem landbrug 

og andre sektorer om udvikling af smart-løsninger, som både under støtter 
landbruget og aktiverer indsamlede data til andre formål, fx turisme

• Vi arbejder for at skabe løsninger, som gør kommunikationen mellem 
landbrug og kommune enkel
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3.3 | HANDLINGSPLAN

De overordnede aktiviteter er fastlagt i handlingsplanen. I nedenstående 
udkast har vi indsat et første bud på de handlinger, som vi allerede kan se for 
2017 og 2018. 



www.smartsyddjurs.dk


