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Aftalens indhold

Formålet med initiativet er at fremme anvendelsen af smarte digitale løsninger og udnyttelsen af
data i udviklingen af byer gennem identifikation af best-practice-løsninger og nedbrydning af
barrierer for både myndigheder og danske virksomheder, herunder blandt andet i forhold til at
understøtte klare rammer og regler for it-sikkerhed og ansvarlig håndtering af persondata.
Initiativet skal samtidig understøtte udnyttelsen af det erhvervsmæssige potentiale på Smart Cityområdet.
Mange danske kommuner og regioner har igangsat projekter med Smart City-løsninger, hvor ny
teknologi anvendes i indretningen af moderne byer. Der skal bygges videre på de gode erfaringer
fra projekterne med henblik på at fremme udbredelse af de gode Smart City-løsninger.
Området er i kraftig vækst, og der vurderes at være et væsentligt erhvervsmæssigt potentiale for
virksomheder, der formår at udvikle løsninger, der møder de globale behov.
Der nedsættes derfor et fællesoffentligt partnerskab for Smart Cities, som kan skabe et fælles
afsæt for danske myndigheders indsats på området. I regi af partnerskabet gennemføres følgende
initiativer:
 Der udvælges 3-5 offentlige indsatsområder, hvor der gennemføres en fokuseret indsats for at
fremme udbredelsen af gode Smart City-løsninger samt understøtte udnyttelsen af det
erhvervsmæssige potentiale for dansk erhvervsliv. Det kan eksempelvis være inden for grøn
omstilling og byudvikling, intelligent trafikstyring eller bedre udnyttelse af sensordata.
 Koordination af statslige, regionale og kommunale indsatser, blandt andet med henblik på at
fremme udbredelsen af relevante Smart City-standarder, danske interesser i udviklingen og
anerkendelsen af kommende standarder samt styrket hjemtagning af EU-midler.
 Afdækning af mulige tiltag til styrket it-sikkerhed og ansvarlig håndtering af persondata.
 Analyse af muligheder for adgang til offentlige data relevante for Smart City-området. Denne
analyse koordineres med initiativ 5.1 Åbne offentlige data samt øvrige igangsatte initiativer, fx
Open Data DK.
Der gennemføres en løbende erfaringsopsamling fra indsatsen og anvendelsen med henblik på, at
indsatsen udvikles i takt med, at området og de teknologiske muligheder udvikles og modnes.
Initiativet forventes at skabe grobund for økonomisk vækst og nye erhvervsmuligheder for
danske virksomheder, effektivisering af den offentlige drift og højere kvalitet af nye offentlige
serviceløsninger.
Organisering

Det fællesoffentlige partnerskab etableres i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen,
Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner. Derudover inddrages andre offentlige parter
efter behov. Arbejdet koordineres med initiativ 5.1 Åbne offentlige data. Partnerskabet får input om
efterspørgsel fra blandt andet det kommende fælleskommunale Smart City-forum.
Koordinationsarbejdet varetages af Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske
Regioner, som refererer til porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

