
 
 
IoT handlingsplan i Syddjurs kommune 
 
 
IoT handlingsplanen er en del af Smart Syddjurs strategien, som har dataopsamlingsenheder som et 
centralt omdrejningspunkt. Smart Syddjurs er det koordinerende organ ud mod fagområderne og 
kontaktflader vedr.  IoT muligheder, sparring og infrastruktur i Syddjurs Kommune. IoT strategien skal sikre 
en samlet infrastruktur og porteføljestyring.  
 
 

• Målet med anvendelsen af IoT er ikke blot øget digitalisering. Det handler om på tværs af 
kommunen at frigive ressourcer og arbejde mere bæredygtigt, klimamæssigt og økonomisk. Her er 
velfungerende IoT-løsninger et redskab til at opnå bedre udnyttelse af kommunens ressourcer 
gennem et mere nuanceret oplyst datagrundlag som kan styrke beslutninger alle niveauer 

• Der satses ikke på en konkret teknologi, men teknologien vælges ud fra dens relevans og potentiale 
i forhold til det planlagte projekt 

• IoT indsatsen indeholder alt fra sandkasseprojekter til strategiske projekter. IoT-projekterne er ved 
at bevæge sig fra at være pilotforsøg til virkelige, driftsnære implementeringer med stærk 
forankring i et fagområde, og som skal sikre en faktisk gevinstrealisering for driften, gøre en reel 
forskel for borgerne eller på anden vis udvikle et fagområde i positiv retning. 

• Som en del af IoT strategien indgår samarbejdet med Business Region Aarhus, Opendata, Nordic 
Smart City Network, Geomidt og GovTech samt 3K (Favrskov og Norddjurs) 

• Der bestræbes på at udstille opsamlet data i en bred forstand, så alle kan få adgang til data fremfor 
i et specifikt fagsystem, hvor ting bliver gemt ad vejen.  

• Internt der oprettet en IoT- sparringsgruppe, som består af centrale personer fra de enkelte 
fagområder, som løbende afholder møder, hvor status, viden og nye spørgsmål vedr. IOT deles og 
afklares. I tilfælde af henvendelser eller spørgsmål hertil henvises der til Lasse Ziska. 
 

• Sparringgruppen består af: 
 

§ Paw Fjordside Nielsen, Mobilitet 
§ Bo Nymark Kristensen, Erhverv 
§ Niels Ulrik Hammer, Børn & Læring 
§ Martin Tranholm Frøst, Miljø & Klima 
§ Søren Trangbæk, Kultursekretariatet 
§ Martin Kroer Søgaard, Ejendomme 
§ Bo Erik Worresøe, Vej – og Ejendomsservice 
§ Karina Kusk Godiksen, Velfærdsudvikling 
§ Dan Lauritzen, IT& Digitalisering 
§ Lasse Ziska, Smart Syddjurs (tovholder og kontaktperson) 

 
 

 
 



 
 
 

 
 


