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Referat af møde i kommunaldirektør-
netværket i den midtjyske region den 28. 
august 2020 
   
Tid og sted:  Fredag den 28. august 2020, kl. 10.00 – 13.00, via Skype 

                        
            
Deltagere:  Kommunaldirektørerne i den midtjyske region eller deres suppleanter, 

regionsdirektøren, KKR sekretariatet samt KD-Net sekretariatet. 
   

Afbud:   Jens Peter Hegelund Jensen, Ringkøbing-Skjern Kommune 
   Mogens Wehrs, Samsø Kommune 
   Lars Møller, Holstebro Kommune 
   Flemming Storgaard, Ikast Brande 
   Per Mathiasen, Skive kommune, i stedet deltog Thomas Lindberg 
  
Evt. afbud sendes til Brian.Hoyer.Lorentsen@randers.dk  
 
• Temamøde med Kristian Wendelboe klokken 12.00 – 13.00 via Skype 

Punkt Indhold Bilag 
1 Godkendelse af dagsorden  
2 Godkendelse af referatet fra mødet den 29. maj 2020 ./. 
3 Orientering om status på KKR-Midtjyllands Klimastrategi  ./. 
4 DK2020 ./. 
5 GovTech Midtjylland ./. 
6 Drøftelse af erhvervsfremme  
7 Opsamling på arbejdsmarkedskonferencen ./. 
8 Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 ./. 
9 Orientering om ny model for ungementorordningen ./. 

10 Orientering om status på coronaberedskab  
11 Orientering om status på uddannelsespladser på velfærdsområdet  
12 Orientering om status på sammenlægningen af sekretariaterne  
13 Orientering om udpegninger  
14 Foreløbige punkter til møde i KKR den 9. september 2020  
15 Kommende møder  
16 Eventuelt  
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1. Godkendelse af dagsorden 
Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen 
 
Referat: 
Kd-Net godkendte dagsordenen. 
 
 

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 29. maj 2020 
Det indstilles, at KD-Net godkender referatet. 
 
Referat:  
KD-Net godkendte referatet. 
 
 
Sagsfremstilling 
Referat af møde i KD-Net den 29. maj som blev udsendt den 4. juni 2020 er vedlagt som 
bilag.  
 

./. Referatet fra KD-Net mødet 29. maj 2020  

 

 

3. Orientering om status på KKR-Midtjyllands klimastrategi v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat: 
Jesper Kaas Schmidt orienterede om, at der afholdes klimakonference i KulturCenter 
Limfjorden i Skive den 30. september 2020, klokken 13 – 15.30. 
Fokus for klimakonferencen, er at få kommunernes input til KKR Midtjyllands Klimastrategi.  
Af hensyn til Corona-begrænsningerne må der maksimalt være samlet 100 personer. 
Hver kommune og Region Midtjylland kan sende 4 deltagere. Desuden deltager Region 
Midtjylland, Erhvervshus Midtjylland og Aarhus Universitet. Kommunerne afgør selv hvem 
der deltager, men deltagerbegrænsningen skal overholdes. 
Klimakonferencen er opbygget om de tre spor: 
o DK2020 (klimahandleplaner) 
o Grøn Vækst 
o Samarbejdssporet 

Det er naturligvis muligt, at der på baggrund af klimakonferencen tilføjes et 4. eller et 5. 
spor.  

 
Sagsfremstilling 
KKR Midtjylland har på en række møder forholdt sig til kommunernes klimadagsorden og 
rolle i den grønne omstilling. På møde i KKR Midtjylland den 17. juni 2020, blev det 
besluttet at der skal udarbejdes en klimastrategi for KKR Midtjylland. I den forbindelse er 
der planlagt en klimakonference den 30. september 2020 klokken 13.00 til 15.30. 
Klimakonferencen afholdes i Skive. Deltagerne til konferencen er medlemmer af KKR 



   

   

Midtjylland, kommunaldirektørnetværket, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og 
deltagere fra hver kommune.  
Med henblik på at overholde forsamlingsforbuddet på 100 personer stiles indbydelsen til 
kommunerne med en deltagerbegrænsning på max 4 deltagende fra hver kommune.  
Det er gratis at deltage.  
 
Udgangspunktet for det videre arbejde er, at de komplekse klimaudfordringer kun kan løses 
på tværs af kommunegrænser, blandt andet i et samarbejde med relevante 
samarbejdspartnere, herunder Region Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland.  
 
Den fælles indsats vil tage afsæt i den nationale klimalov, KL´s anbefalinger og FN`s 
Verdensmål. Samtidig vil allerede etablerede lokale, subregionale og regionale 
klimaaftaler/samarbejder indgå i en ramme for samarbejdet. 
 
På baggrund af input fra kommunerne i forbindelse med klimakonferencen, udarbejdes 
KKR Midtjyllands Klimastrategi.  
 
 

./. Referat af KKR Midtjyllands behandling af klimastrategi for KKR Midtjylland den 17. juni 
2020 
 

 
4. DK2020 v. Jesper Kaas Schmidt 

Det indstilles, at  
o KD-Net tager orienteringen til efterretning 
o KD-Net godkender sammensætning af den administrative styregruppe 
o KD-Net godkender, at der over en 3 årig periode i alt afsættes 3 mio. kr. vedrørende 

den fælleskommunale klimaindsats, herunder til ansættelse af en klimakoordinator 
 

Referat: 
Jesper Kaas Schmidt orienterede kort om DK2020. Der er frist for tilmelding til DK2020 i 
første rul den 21. oktober 2020 og det forventes, at der er deadline for tilmelding til 2. rul i 
oktober 2021. Det forventes at der optages 7 - 8 kommuner fra den midtjyske region i hver 
de to rul (Randers, Aarhus, Samsø og Lemvig er allerede med). 
KD-Net tog orienteringen til efterretning. 
 
Den administrative styregruppe foreslås sammensat af: Aarhus Kommune, Lemvig 
Kommune, Skive Kommune, Horsens Kommune og Samsø Kommune samt 
repræsentanter fra Region Midtjylland.  
Det foreslås, at den kommunale medformand er Thomas Lindberg fra Skive Kommune.  
I samme forbindelse gjorde Jesper Kaas Schmidt opmærksom på, at Kvartalsmødet udgør 
den politiske styregruppe – ikke kontaktudvalget. 
Pernille Blach Hansen gjorde opmærksom på, at Region Midtjylland også ansætter en 
klimakoordinator, og opfordrede i den forbindelse til tæt samarbejd imellem de to 
klimakoordinatorer.  
Jesper Kaas Schmidt understregede i den forbindelse, at 1:1 vejledningen klares af 
kommunernes klimakoordinator, og at snitfladerne mellem den kommunale- og den 
regional klimakoordinator koordineres i den administrative styregruppe.  
KD-Net godkendte styregruppens sammensætning.  
 



   

   

Jesper Kaas Schmidt orienterede videre om, at det er nødvendigt at der afsættes 3 mio. kr. 
over tre år til koordination af DK2020. En del af midlerne skal bruges til at ansætte en 
fælleskommunal klimakoordinator, som placeres i Aarhus Kommune.  
Der skal ligeledes bruges midler til konferencer, workshops mv. 
Klimakoordinatorens primære opgave er 1:1 vejledning af kommunerne i forbindelse med 
udarbejdelse af klimaplanerne.  
Den del af udgiften som ligger ud over den økonomiske ramme i KD-Net fordeles på 
kommunerne i forhold til den aftalte fordelingsnøgle i KD-Net, og opkræves sammen med 
den årlige betaling til KD-Net.  
KD-Net godkendte indstillingen.  
 

 
Sagsfremstilling: 
o Orientering om DK2020 

KL har medio juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem 
regioner om klimaprojektet ”DK2020 – for hele Danmark”. Med DK2020 inviteres alle 
landets kommuner til at deltage i et projektforløb, der understøtter den enkelte 
kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af de nogle af 
de største byer i verden, C40-byerne. 
De enkelte kommuner skal ansøge om at deltage i et DK2020-projektforløb via 
Realdania. Deadline er 21. oktober 2020 for ansøgning til 1. runde – og forventeligt 
oktober 2021 til 2. runde. Den endelige beslutning om deltagelse i projektet for den 
enkelte kommune træffes lokalt. Fælles sagsfremstilling med orientering om projektet er 
sendt til alle kommuner primo juli til brug for den lokal behandling.  
 
Der er udarbejdet forslag til en regional samarbejdsaftale mellem de 19 midtjyske 
kommuner og Region Midtjylland, der bl.a. beskriver den fælles geografiske 
organisering. Det anbefales bl.a., at kommunerne går sammen om at finansiere en 
fælleskommunal klimakoordinator med henblik på at varetage den direkte klimafaglige 
sparring og 1:1 vejledning af kommunerne, mens regionen kan spille en rolle på 
områder som dataområdet, fælles læring mv.  
Organisatorisk anbefales det at Kontaktudvalget udgør den politiske styregruppe, mens 
der etableres en administrativ styregruppe med 5 kommunepladser og 2 
regionspladser. De kommunale repræsentanter i styregruppen bliver på 
direktør/fagchefniveau. Der skal udpeges 5 kommuner og en kommunal medformand. 
Den administrative styregruppe foreslås sammensat af: Aarhus Kommune, Lemvig 
Kommune, Skive Kommune, Horsens Kommune og Samsø Kommune. 
Forslag til kommunal medformand præsenteres på mødet. 
 

o Økonomi vedr. den fælleskommunale klimaindsats 
I forbindelse med DK2020 forventes det, at kommunerne afsætter 3 mio. kr. over en 3 
årig periode. Med henblik på bedst muligt at koordinere klimaindsatsen på tværs af 
kommunerne i regi af DK2020 ansættes en fælleskommunal klimakoordinator. Det 
foreslås, at Aarhus Kommune bliver ankerkommune for klimakoordinatoren, der i 
praksis kommer til at bruge tiden på vejledning ude hos den enkelte kommune. 
Foruden en klimakoordinator, er der brug for midler til afholdelse af workshops, 
konferencer mv.  
Udgiften til den fælleskommunale klimaindsats fordeles på kommunerne over 3 år i 
forhold til indbyggertal. 



   

   

Den del af udgiften som ligger ud over KD-Nets budgettet fordeles på de enkelte 
kommuner i forbindelse med den årlige betaling til KD-Net. 
 

o Forventet DK2020 proces 
August – oktober: Kommunalbestyrelserne drøfter og behandler tilslutning  
September:  
 KKR godkender samarbejdsaftalen med Region Midtjylland  
 KKR udpeger politisk repræsentant til partnerskabets styregruppe  
 Oktober (ultimo): Frist for kommunalbestyrelsernes behandling af tilslutning til 

DK2020   
November: KKR behandler overblik over tilslutning, herunder antal deltagende 
kommuner i hhv. fase 1 og 2. 
December: Igangsættelse af DK2020 evt. med opstartskonference 

 
./. Samarbejdsaftale om DK2020 mellem Region Midtjylland og Kommunerne 
./. Partnerskabsaftale om DK2020 
 
 
 

5. GovTech Midtjylland v. Jesper Thyrring Møller og Steinar Eggen Kristensen.  
Det indstilles, at KD-Net drøfter oplægget 
 
Referat: 
Jesper Thyrring Møller orienterede de væsentligste ændringer i forhold til oplægget på 
møde i KD-Net den 29. maj 2020. Herunder at der er tale om en struktur mere end en 
organisation.  
 
Niels Højberg forklarede, at GovTech placeres i ITK i Aarhus Kommune. En afdeling som 
er stærke på både innovation og på nationale digitale initiativer. 
Jan Kallestrup understregede muligheden for at kommunerne i hele regionen her får 
mulighed for at koble sig på ITK i Aarhus Kommune, som har kompetencerne på dette 
område. Niels Højberg roste i den forbindelse også IT-indsatserne i Favrskov.   
 
Lasse Jakobsen meldte ud, at Viborg ikke er med. 
 
Jesper Kaas Schmidt konkluderede, at der er opbakning til den fremsatte proces i forhold til 
GovTech, så oplægget går nu ud til kommunerne og til Region Midtjylland. KD-Net 
behandler punktet den 23. oktober.  
 
 
Sagsfremstilling:  
På møde i KD-Net den 29. maj 2020 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et idéoplæg 
til det videre arbejde med GovTech. Det blev ligeledes besluttet, at Jesper Thyrring Møller 
og Steinar Eggen Kristensen er tovholdere for udarbejdelse af idéoplægget. Foruden 
Jesper Thyrring Møller og Steinar Eggen Kristensen har Bo Fristed, Henrik Brix og Brian 
Høyer Lorentsen bidraget til oplægget.  
Notatet er vedhæftet som bilag. 
 



   

   

Baggrund 
Uagtet de mange lokale initiativer og uformelle samarbejder er arbejdet med ny teknologi 
for mange kommuners vedkommende fortsat svært at sætte rigtigt skub i. Det kræver 
fokus, kompetencer og overskud at sætte sig ind i radikalt nye begreber og felter som 
sensorteknologier, datatransmission, machine learning, droner og datavisualisering. Det er 
fokus, kompetencer og overskud, som kan være svært at finde i det ønskede eller 
nødvendige omfang og i en hverdag præget af fokus på mere traditionel digitalisering og 
drift; det til trods for de store potentialer som den radikale innovation rummer på den lidt 
længere bane.  
 
En af ændringerne ift. det oprindelige oplæg er, at der startes ud med at have fokus på IoT 
(Internet og Things). Først efterfølgende tages der fat i andre teknologier. Dette med afsæt 
i kommentarer fra flere kommuner om at det er netop indenfor IoT, at der i øjeblikket ses 
store potentialer, samtidig med at kommunerne har vanskeligt ved at komme i gang. 
 
Formålet med GovTech Midtjylland er at skabe en struktur, som kan forholde sig til nye 
teknologier, og som kan stille relevante krav til leverandører af teknologiske løsninger til 
kommuner og region.  
Det er forventningen, at et samarbejde mellem kommunerne og regionen på dette område 
vil medføre konkrete besparelser i de enkelte kommuner og i regionen. Den afledte effekt 
er, at med de rigtige teknologiske løsninger, kan kommuner og region fremme indkøb og 
indkøring af teknologiske løsninger, som vil kunne effektivisere den offentlige service 
gennem radikal innovation.  
 
Økonomi 
GovTech Midtjylland etableres med en basisøkonomi, med 3 årsværk, inkl. en daglig leder: 
 

Budget pr. år  
 Årlig betaling i 3 år 

3 årsværk  1.800.000  Budget 2.900.000 

Udviklingsmidler 500.000  Region Midtjylland 500.000 
Drift, administration og 
overhead 600.000  Kommunal andel 2.400.000 

Årligt budget  2.900.000  % fordelt på indbygger 75% 

 
Finansieringen fordeles mellem de kommuner som deltager i GovTech Midtjylland. I 
vedhæftede notat foreslås en model hvor 75% fordeles på baggrund af indbyggertal, mens 
de resterende 25% fordeles ligeligt mellem kommunerne. I notatet er udgiftsniveauet for de 
enkelte kommuner skitseret ved deltagelse af alle 19 kommuner og Region Midtjylland.  
 
Det er muligt, at GovTech Midtjylland kan vokse både med hensyn til budget, medarbejdere 
og opgaveomfang. En eventuel vækst skabes på baggrund af efterspørgsel efter GovTech 
Midtjyllands ekspertise, og finansieres gennem ekstern funding. Det kan være nationale 
midler - f.eks. i forbindelse med understøttelse af KL’s kommende Digitaliseringsprogram 
2021 - 2025, hvor der netop lægges op til at bruge eksisterende styrkepositioner til at 
understøtte andre. Eller det kan være EU-finansiering i konkrete fælles projekter, hvor der i 
øjeblikket ligger meget store beløb til rådighed f.eks. i Horizon 2020/Europe programmerne. 

 
 



   

   

Centrale elementer i det opdaterede oplæg 
o I det opdaterede oplæg til GovTech Midtjylland, oprettes GovTech Midtjylland med 3 

årsværk, inkl. en daglig leder. Dermed er udgiftsniveauet halveret i forhold til det første 
oplæg.  

o GovTech Midtjylland iværksættes for en 3-årig periode. I slutningen af perioden 
evalueres GovTech Midtjyllands resultater, og KD-Net beslutter om initiativet skal 
fortsætte.  

o For at sikre et stærkt fagligt miljø for GovTech Midtjylland placeres GovTech Midtjylland 
på DOKK1 i Aarhus Kommune i regi af ITK. Medarbejderne i GovTech Midtjylland 
ansættes således i Aarhus Kommune, men arbejder for alle 19 kommuner.  
 

Processen for behandling af GovTech Midtjylland 
På baggrund af input fra KD-Net, kvalificeres oplægget af kommunerne. 
 
o 28. august 2020, KD-Net drøfter sagen 
o Oplægget kvalificeres af kommunerne 
o 23. oktober 2020, KD-Net behandler sagen 
 
 

./. Opdateret notat om GovTech Midtjylland 
 
 
 

6. Erhvervsfremme v. Jan Kallestrup 
 
Det indstilles, at KD-Net  
o drøfter de vigtigste fælleskommunale interesser i forhold til udpegning af et 

fyrtårnsinitiativ i Midtjylland 
o drøfter hvilke særlige opmærksomhedspunkter der er i forbindelse med udarbejdelsen 

af KKR Midtjyllands resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland for 2021-22 
o tager orienteringen om de landsdækkende klynger til efterretning 
 
 
Referat: 
Udpegning af fyrtårnsinitiativer 
Jan Kallestrup indledte punktet med at slå fast, at kommende regionale fyrtårne skal 
bidrage til erhvervsmæssig udvikling, have en forventet effekt i forhold til strategiske 
udfordringer og barrierer for vækst samt sikre skabelsen af varige job i den midtjyske region 
- baseret på eksisterende styrkepositioner.  
 
Som eksempel på et aktuelt vækstområde i den midtjyske region nævnte Jan Kallestrup e-
handel. Der peges også på, at etableringen af e-hubs vil være væsentlige vækstfremmere i 
fremtiden.  
 
Jan Kallestrup understregede vigtigheden af, at kommunerne i Midtjylland finder sammen 
om ét bud på et fyrtårn og taler med én stemme i sagen for at sikre landsdelens interesser 
bedst muligt. Samtidig fortalte Jan Kallestrup, at det endnu er uvist, hvad de andre regioner 
foreslår. Derfor vurderer Jan Kallestrup, at det er vigtigt at få indblik i, hvad de andre 
regioner foreslår, før vi lægger os fast på et fyrtårnsinitiativ. I den forbindelse understregede 
Jan Kallestrup, at det er Erhvervsfremmebestyrelsen, som udpeger fyrtårnsinitiativer, 



   

   

hvorfor det handler det om at sætte fokus på nogle fyrtårnsinitiativer, som kan få opbakning 
i bestyrelsen.  
                     
Følgende emner til den videre drøftelse af mulige fyrtårne blev bragt på banen: 
o Sundhedsinnovation/sundheds- IT, 
o Fødevarer, både fordi det er vigtigt for regionen, men også fordi mange kommuner kan 

se sige selv ind i værdikæden omkring fødevarer,  
o Infrastruktur med fokus på erhvervsfremme.  
 
Jesper Kaas Schmidt konkluderede, at de nævnte emner sammen med de oprindelige 
udpegede midtjyske styrkepositioner (Fødevarer og bioresurser, Energi og miljøteknologi – 
herunder vandteknologi, Digitale teknologier og avanceret produktion, Sundhedsinnovation, 
IT, Kreative erhverv samt Turisme/erhvervsturisme) udgør et godt grundlag for de videre 
politiske drøftelser – og at det undersøges, hvad andre regioner arbejder med, så vi kan 
positionere os på den landsdækkende bane og indstille fyrtårnsinitiativer, som også 
virksomhederne kan spejle sig i.  
 
 
Ny politisk rammeaftale for erhvervshusene 2021 - 2023:  
Jan Kallestrup orienterede om, at processen for ny politisk rammeaftale for erhvervshusene 
trækker ud, og at punktet derfor først drøftes på det kommende KD-net møde.  
 
KD-Net tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Klynger: 
Jan Kallestrup orienterede om, at det forlyder, at de fleste klynger formodentlig bliver 
forankret/lokaliseret i København. Erhvervsfremmebestyrelsen er opmærksom herpå og 
arbejder med at sikre, at ”hele landet” bliver koblet op på klyngerne.  
 
KD-Net tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Sagsfremstilling 
Udpegning af fyrtårnsinitiativ i Midtjylland 
Erhvervshus Midtjylland skal i efteråret give Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
strategiske input vedr. udpegning af et fyrtårnsinitiativ i hver landsdel, som 
erhvervsfremmebestyrelsen på sigt kan give økonomisk støtte til. Et fyrtårnsinitiativ skal 
forstås som en bred og længerevarende indsats, en fælles tværkommunal ambition, der har 
potentiale til at styrke erhvervsudviklingen i en hel landsdel. Et eksempel kunne være at 
understøtte den afledte vækst og jobskabelse på Sjælland i forbindelse med Femern-
forbindelsen. I forbindelse med drøftelse af fyrtårnsinitiativerne kan også inddrages 
eventuelle statslige barrierer herfor, da der er et ønske fra erhvervsministeren om at få 
politisk input til, hvordan staten konkret kan understøtte vækst og udvikling i de enkelte 
landsdele gennem forbedrede rammevilkår eller ved at rydde udviklingsbarrierer af vejen 
med et fælles fyrtårnsinitiativ som driver.  
 
Vigtige fælleskommunale interesser i forhold til udpegning af et fyrtårnsinitiativ i Midtjylland 
kan fx være et initiativ omkring digitale hubs/E-handel, kvalificeret arbejdskraft, 



   

   

iværksætteri, turisme, grøn omstilling, internationalisering/eksport etc. KKR Midtjylland 
drøfter midtjysk fyrtårnsinitiativ på møde den 9. september 2020. 
 
Ny politisk rammeaftale for erhvervshusene 2021-2023 med konsekvens for KKR 
Midtjyllands resultatkontrakt med Erhvervshuset  
En ny politisk rammeaftale for erhvervshusene vil være retningsgivende for 
erhvervshusenes aktiviteter de næste tre år. Samtidig udgør rammeaftalen grundlaget for 
vurderingen af erhvervshusenes indsats i forbindelse med den evaluering af hele 
erhvervsfremmesystemet, som vil blive gennemført i 2023. Aftalen sætter desuden 
rammerne for de årlige resultatkontrakter mellem KKR og de enkelte erhvervshuse. Fra 
statslig side ønsker man, at rammeaftalen bl.a. sætter retning for, hvordan erhvervshusene 
kan bidrage til genopretning og tilpasning af virksomhedernes forretningsmodeller efter 
coronakrisen, fx gennem styrket digitalisering i virksomhederne. Der forventes også et 
statsligt ønske om, at erhvervshusene skal styrke aktiviteter vedr. virksomhedernes grønne 
omstilling og cirkulær økonomi. KL vil arbejde for følgende prioriteringer i den nye 
rammeaftale, 
o Hjælp til virksomhedernes genopretning og forretningsudvikling efter coronakrisen, fx 

via digitalisering, internationalisering/eksport osv. 
o Understøttelse af virksomhedernes grønne omstilling og cirkulær økonomi i samarbejde 

med bl.a. kommunerne, klynger osv. 
 
KKR Midtjylland drøfter KKR Midtjyllands resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland for 
2021-22 på møde den 9. september 2020. 
 
Landsdækkende klynger  
I løbet af september forventes uddannelses- og forskningsministeren at udpege de 12 nye 
landsdækkende klyngeorganisationer, som ministeriet støtter med 320 mio. kr. i perioden 
2020-2023. Derefter træffer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i efteråret beslutning om 
fordeling af de yderligere 320 mio. kr., som erhvervsfremmebestyrelsen har besluttet at 
støtte de nye klyngeorganisationer med i samme periode. KL vurderer, det er vigtigt, at:   
o klyngeorganisationernes virksomhedsrettede tilbud er tilgængelige for virksomheder i 

hele landet, uanset hvor selve klyngeorganisationens hovedsekretariat er placeret. 
o tilbuddene har en høj kvalitet, hvor relevant viden fra videninstitutioner bringes i spil i 

SMV’er. 
o der er et godt samarbejde mellem klyngeorganisationer og erhvervshuse og andre 

erhvervsfremmeaktører.    

 

 

7. Opsamling på arbejdsmarkedskonference v. Erik Hattens 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
 
Referat: 
KD-Net tog orienteringen til efterretning 
  
Sagsfremstilling 
KKR Midtjylland, RAR Østjylland, RAR Vestjylland og Region Midtjylland afholdt i 
fællesskab Midtjysk arbejdsmarkedskonference den 29. oktober 2019 i Silkeborg. Temaet 



   

   

for konferencen var fokus på gruppen af udsatte unge uden uddannelse eller job. I 
forlængelse af en velbesøgt konference med over 200 tilmeldte fra 
uddannelsesinstitutioner, jobcentre, arbejdsgiverorganisationer, erhvervsfremmeaktører 
mv. aftalte de tre arrangører, at der skulle udarbejdes et fælles Samarbejdspapir, med sigte 
på hvordan parterne fremadrettet kan fastholde fokus på gruppen af udsatte unge.  
 
Formålet med det udarbejdede samarbejdspapir er to-delt. Samarbejdspapiret skal dels 
invitere til dialog imellem de relevante aktører på området, med sigte på at indgå 
partnerskaber og iværksætte fælles indsatser. Derudover skal samarbejdspapiret fremme 
konkret videndeling mellem de 19 midtjyske kommuner. Samarbejdspapiret udbygges 
således med et katalog over konkrete indsatser målrettet gruppen af udsatte unge. Således 
sendes papiret nu i høring i kommunerne, hvor den enkelte kommune har mulighed for at 
fremsende tre prioriterede indsatser rettet mod målgruppe. Derefter udarbejdes der et 
katalog over indsatser, der kan tjene til inspiration på tværs af kommuner og øvrige parter. 
Høringsfasen foregår i regi af den administrative styregruppe på arbejdsmarkedsområdet i 
Midtjylland og Samarbejdspapiret behandles af KKR Midtjyllands Uddannelsesudvalg den 
23. september 2020.   
 
 

./. Fælles ambitioner på ungeområdet 

 

 

8. Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 v. Jesper Thyrring Møller 
 
Det indstilles, at KD-Net godkender udkast til Rammeaftale 2021-22 samt de midtjyske 
afrapporteringer på Socialstyrelsens centrale udmeldinger med henblik på videreformidling 
til KKR 
 
Referat:  
Jesper Thyrring Møller orienterede om at Rammeaftalen har være i høring i kommunerne, 
Den fremsendte rammeaftale er den som ligger til grund.  
 
KD-Net tog orienteringen til efterretning 
 
 
Sagsfremstilling:  

Rammeaftalens formål er at sikre principper for styring og udvikling af det specialiserede 
socialområde på tværs af kommuner og region.  

Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og regionen en 4-årig aftale om 
at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 pct. i perioden 2019-2022. 
Takstaftalen videreføres dermed i den kommende rammeaftale. 

For at skabe politisk ejerskab og involvering, har KKR indbudt til lokalpolitiske drøftelser af 
rammeaftalens udviklingsområder. Kommunerne og regionen har generelt tilkendegivet 
opbakning til udviklingsområderne. Enkelte med forslag til justeringer og opmærksomheder 
i det videre arbejde.  

Udviklingsområderne i Rammeaftale 2021-22 er:  



   

   

• Den nære psykiatri (videreførelse af udviklingsområde fra den nuværende rammeaftale) 
• Borgere med komplekse udfordringer 

 
DASSOS gennemgår de indkomne bemærkninger fra byråd og regionsråd på møde den 
27. august med henblik på at indarbejde evt. præciseringer eller tilføjelser til rammeaftalen. 
Der gives en mundtlig orientering herom på KD-Net mødet.  

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i 
forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22.  
 
På baggrund af rapporterne skal Socialstyrelsen vurdere, om der på nationalt plan er en 
tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til 
borgere i de tre udmeldte målgrupper, som er: 
• Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug  
• Borgere med udviklingshæmning og dom  
• Borgere med svære spiseforstyrrelser 
 
De midtjyske afrapporteringer er udarbejdet af DASSOS (den administrative styregruppe for 
social- og specialundervisningsområdet) og peger overordnet set på, at der er et 
tilstrækkeligt udbud af tilbud til de tre målgrupper. Rapporterne indledes med et kort 
resumé. 

Videre proces 
Udkast til Rammeaftale 2021-22 samt afrapporteringerne på Socialstyrelsens centrale 
udmeldinger skal behandles i KKR den 9. september 2020. Herefter sender KKR 
rammeaftalen og rapporterne til godkendelse i byråd og regionsråd.  
 

./. Udkast til Rammeaftale 2021-22  

./. Link til rammeaftalens bilag 

./. Link til midtjyske afrapporteringer på Socialstyrelsens centrale udmeldinger 
 
 
 
 
 

9. Orientering om ny model for ungementorordningen v. Jesper Thyrring Møller 

Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 

Referat: 

Jesper Thyrring Møller orienterede om aftalen mellem 7 kommuner, som fortsætter i en 2 
årig periode. Tilbuddet er åbent for alle.  

KD-Net tog orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Efter en periode med vigende efterspørgsel efter ungementorordningen ved Hammel 
Neurocenter har DASSOS afsøgt muligheden for en fremtidig model, hvor de mest aktive 
kommuner går sammen om fælles grundfinansiering. 

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22
https://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Centrale-udmeldinger-2020


   

   

Det har resulteret i, at 7 faste deltagerkommuner har indgået en aftale for en 2 årig periode. 
De faste deltagerkommuner er: Favrskov, Horsens, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, 
Skanderborg og Viborg. Såfremt andre kommuner nu eller på sigt ønsker at indgå i 
ordningen som fast deltagerkommune, er dette en mulighed. 

Ordningen er fortsat målrettet unge med erhvervet hjerneskade i alderen fra ca. 15-30 år. 
Desuden kan ungementorerne have forløb med unge med langvarige følger efter 
hjernerystelser. 

De 7 kommuner står sammen om grundfinansieringen– og samtidig giver aftalen mulighed 
for, at alle kommuner kan tilkøbe ungementorforløb til en fast takst, såfremt der er kapacitet 
til det hos ungementorerne ift. opgaver hos de 7 faste deltagerkommuner, der har 
førsteprioritet.  

Det nye aftalegrundlag trådte i kraft den 1. juli 2020 og erstatter den tidligere 
finansieringsmodel for ungementorordningen, hvor kommunerne betalte efter forbrug samt 
andel af evt. underskud.  

 

./. Det nye aftalegrundlag vedr. ungementorordningen 

 

 

10. Orientering om status på Coronaberedskabet v. Flemming Storgaard 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
 
Referat: 
Da der var afbud fra Flemming Storgaard, orienterede regionsdirektør Pernille Blach 
Hansen om status på Coronaberedskabet. 
 
Pernille Blach Hansen orienterede om status på Coronasituationen i den midtjyske region, 
og om Region Midtjyllands indsatser og samarbejder i den forbindelse. 
Herefter drøftede KD-Net indsatser og samarbejde i den forbindelse. Der var i den 
forbindelse ros til Region Midtjylland, men også nogle opmærksomhedspunkter.  
 
Afslutningsvist konkluderede Jesper Kaas Schmidt, at vi har alle lært noget om krisestyring 
og samarbejde. 
 
 
Sagsfremstilling  
• Systematisk test for COVID-19 af medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen 

Regeringen, KL og Danske Regioner har 30. juni 2020 indgået aftale om systematisk 
test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Aftalen betyder, at der fremadrettet 
skal gennemføres test for COVID-19 af personale på plejecentre og i hjemmeplejen i 
alle kommuner hver 6. uge. Herudover skal der gennemføres test hver 2. uge, hvis en 
kommune ”går i rød” – dvs. får mere end 20 nye smittede borgere pr. 100.000 
indbyggere.  



   

   

De nationale parter arbejder på en beskrivelse af hele det tekniske og logistiske set-up i 
forhold til systematisk test af personale, som forventes at blive meldt ud i løbet af 
august.  På baggrund af de nationale udmeldinger vil der i regi af 
Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland blive aftalt en fast ordning for de 
systematiske test af medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen i den midtjyske 
region.  

Det ligger dog allerede fast, at kommunale medarbejdere skal oplæres i test (podning) 
for COVID-19, så test af medarbejdere for COVID-19 som udgangspunkt foretages på 
arbejdspladsen og i forbindelse med arbejdstiden. Oplæring af medarbejdere i de 
midtjyske kommuner gik i gang i uge 33.  

Hvis en kommune inden der er etableret en permanent ordning ”går i rød”, træder et 
midlertidigt beredskab i forhold til test i gang. Dette beredskab trådte første gang i kraft i 
uge 32 i Aarhus Kommune.  

 

• Pandemiplan i Region Midtjylland 

På baggrund af erfaringerne med COVID-19 er Region Midtjylland i gang med at 
udarbejde en pandemiplan. 

Planen er en del af det samlede sundhedsberedskab og skal blandt andet give en 
uddybende beskrivelse af regionens håndtering af pandemier og længerevarende 
beredskabshændelser. I det arbejde er der behov for en tæt koordinering mellem 
sektorerne, og kommunerne deltager med en repræsentant fra KOSU. Input fra 
Sundhedsstyregruppen vil også indgå i arbejdet. 

 

 

11. Orientering om status på uddannelsespladser på velfærdsområdet v. Jesper Kaas 
Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
 
Referat: 
KD-Net tog orienteringen til efterretning 
 
 
Sagsfremstilling 
• Ekstra pladser på velfærdsuddannelserne 
 
Et flertal i Folketinget besluttede kort før sommerferien, at der skulle oprettes ekstra 
uddannelsespladser sommer 2020 og forår 2021 i forventning om, at flere unge ville søge 
ind på uddannelserne som følge af COVID situationen. I den forbindelse tilkendegav KD-
Net til de centrale forhandlinger, hvor mange ekstra praktikpladser kommunerne kunne 
skaffe.  
 



   

   

  Resultatet af de centrale forhandlinger blev, at der blev oprettet 120 ekstra 
uddannelsespladser på VIA, heraf 65 til sygeplejerskeuddannelsen og 11 til 
pædagoguddannelsen. 
 
Pladserne blev fordelt således: 
Sygeplejersker: 
15 i Randers (september 2020: 8 og februar 2021: 7) 
15 i Viborg (september 2020: 8 og februar 2021: 7) 
35 i Aarhus (september 2020: 19 og februar 2021: 16) 
 
Pædagoger: 
6 i Randers (3 sommer og 3 vinter) 
2 i Århus (1sommer og 1 vinter) 
3 i Horsens (2 sommer og 1 vinter) 
 
VIA oplyser, at sommeroptaget 2020 er gået fint. 
 
I forhandlinger i efteråret 2020 om yderligere optag i 2021 vil der indgå drøftelser om 
finansiering til kommunerne. Det var et ønske fra mange kommuner, da man efterlyste 
mulighederne for at oprette ekstraordinære praktikpladser.  
 
KKR Midtjylland bliver orienteret om det ekstra optag på mødet den 9. september 2021. 
 
• SOSU uddannelserne, inkl. PAU (orienteringspunkt) 
 
KKR Midtjylland har dimensioneret SOSU uddannelserne med 660 pladser på hjælper 
uddannelsen og 1289 pladser på assistentuddannelsen. Dimensioneringen gælder for 2020 
og 2021 med baggrund i en central aftale. 
 
PAU området er dimensioneret med 210 pladser årligt. Der er ikke ændret i 
dimensioneringen siden 2018, hvor PAU uddannelsen i en central aftale blev dimensioneret 
med 700 pladser minimum årligt på landsplan. Det forventes, at PAU dimensioneringen 
tages op igen i forbindelsen med udmøntningen af aftalen om minimumsdimensionering i 
daginstitutionerne. 
 
Optaget af elever til PAU uddannelsen er tilfredsstillende. Tilgangen til SOSU- 
uddannelserne er ikke på højde med dimensioneringen.  
 
Der er derfor god grund til at gøre brug af trepartsaftalen om AUB midlerne hvori der er 
frigjort 600 mio. kr., som kan søges af kommunerne i år. Midlerne kan bruges til at støtte 
rekruttering og fastholdelse og til vejledning. KL har udsendt en vejledning og afholdt 
webinarer om trepartsaftalen.  
 

./. Link til trepartsaftale om AUB 
 

 

 

 

https://www.kl.dk/arbejdsgiver/trepartsforhandlinger/trepartsaftale-om-aub/


   

   

12. Orientering om status på sammenlægningen af sekretariaterne v. Jesper Kaas 
Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
 
Referat: 
Viborg Kommune har kørt ansættelsesprocessen af teamleder for det sammenlagte 
sekretariat, Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat i Midtjylland. Der var én 
ansøger, som der er opbakning til får stillingen pr. 15. september 2020. Det offentliggøres 
den 31. august, hvem der har fået stillingen.  
Da der var nogle personalejuridiske udfordringer, flytter medarbejderne i KOSU 
sekretariatet først til Viborg pr. 1. januar 2021. Men teamlederen overtager koordination af 
opgaver fra den 15. september.  
Aarhus Kommune har således fortsat personaleledelsen over de 4 medarbejdere som 
sidder der, frem til 31. december 2020.  
Det er meget positivt, at sammenlægningen er faldet på plads, og at vi har ansat en 
teamleder for det sammenlagte sekretariat.  
 
KD-Net tog orienteringen til efterretning. 
Efter mødet er det offentliggjort, at Maria Eeg Smidt har fået stillingen som teamleder for 
Fælleskommunalt social- og sundhedssekretariat i Midtjylland.  

 

Sagsfremstilling 

KD-Net besluttede i forbindelse med det årlige statusmøde, at sammenlægge Sekretariatet 
for Rammeaftaler og KOSU sekretariatet i Viborg Kommune. I den forbindelse blev det 
ligeledes besluttet, at der skal ansættes en teamleder af det sammenlagte sekretariat.  

KOSU sekretariatet er placeret i Aarhus Kommune, og Sekretariatet for Rammeaftaler er 
placeret i Viborg Kommune. Det er derfor også Aarhus Kommune og Viborg Kommune som 
har koordineret det personalejuridiske vedrørende sammenlægningen. Med henblik på at 
overholde det personalejuridiske regelsæt, sammenlægges de to sekretariater i Viborg fra 
den 1. januar 2021.  

Med henblik på så hurtigt som muligt at påbegynde koordinationen af de to sekretariaters 
opgaver, ansættes der pr. 15. september en teamleder for det sammenlagte sekretariat, 
som har personaleledelsen af medarbejderne i Viborg, samt ansvaret for koordination af 
sager på tværs af de to sekretariater.  

Aarhus Kommune har personaleledelsen af medarbejderne i KOSU sekretariatet frem til 
den 31. december 2020, mens teamlederen har ansvaret for den faglige koordination af 
sager på tværs af de to sekretariater fra den 15. september 2020.  

Fra den 1. januar 2021 har teamlederen det samlede personaleansvar for alle 7 
medarbejdere samt det faglige ansvar for sekretariatet.  
 

 

 

 



   

   

13. Udpegninger v. Jesper Kaas Schmidt 
Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 
Der er udpeget to kommunale medlemmer af bestyrelsen til FSC. Det er Jens Peter 
Hegelund Jensen og Lauge Clemmensen. 
Da det er aftalt, at da FSC har til huse på en regional matrikel, går formandsposten til 
kommunerne. 
KD-Net tog orienteringen til efterretning.  
 
 
Sagsfremstilling 
• Bestyrelsen for Fælles Service Center 

Af hensyn til ansættelsesprocessen af ny centerleder af Fælles Service Center, som 
blev afholdt den 20. og 25. august, er der udpeget to kommunale medlemmer af 
bestyrelsen for Fælles Service Center. 
 
Der er kommet gode kandidater fra kommunerne til bestyrelsen for Fælles Service 
Center. Af hensyn til balancen mellem den vestlige- og den østlige del af den midtjyske 
region, faldt valget på:  

o Jens Peter Hegelund Jensen, Ringkøbing Skjern Kommune 
o Lauge Clemmensen, Silkeborg Kommune 

 
 
 

14. Foreløbig punkter til KKR-mødet den 9. september 2020 

Indstilling: Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 
 

Referat: 

KD-Net tog orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling:  

Der er foreløbigt følgende sager til dagsordenen for KKR's møde den 9. september 2020. 

• Status på DK2020 og KKR Midtjyllands Klimastrategi 
• Erhvervsfremme – aftaler og klynger 
• Godkendelse af rammeaftale 2021-2022 
• Høringsversion af Praksisplan 
• Uddannelsespladser på velfærdsområderne 

 

 

 

 



   

   

15. Kommende møder  

Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning. 

Referat: 

KD-Net tog orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling: 

Mødekalender for KKR 2020 

• 9. september 
• 13. november 

 

Mødekalender for KD-Net 2020 
• 23. oktober 

 
Desuden 
• Uddannelsesudvalget 23. september. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der samtidig 

er medlemmer (udpeget af en kb) af en uddannelsesinstitutions bestyrelse er inviteret til 
at deltage i mødet. 

• Kontaktudvalget den 27. oktober. 
 

Mødekalender for KKR Midtjylland 2021 

• 1. februar 
• 23. april 
• 8. juni 
• 30. august 
• 11. oktober 

Mødekalender for KD-Net 2021 

• 22. januar samt status på KD-Net 
• 9. april 
• 21. maj 
• 20. august 
• 24. september 

 

16. Eventuelt  
 

Referat: 

Med hensyn til KD-Net seminar 2021, blev det aftalt, at Jan Kallestrup og Jesper Kaas Schmidt finder en 
dato i foråret 2021.  



   
 

   

 

 

  

 
Fælles initiativ til understøttelse af arbejdet med ny teknologi 
på tværs af den midtjyske region mellem de 19 midtjyske 
kommuner og Region Midtjylland.  
 
Oplægget er revideret af Bo Fristed og Henrik Brix efter dialog med Kommu-
naldirektør Steinar Eggen Kristensen (Hedensted), Kommunaldirektør Jesper 
Thyrring Møller (Struer) samt Chefkonsulent Brian Høyer Lorentsen (Randers) 
 
V. 2020.07.20 
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Motivation 

En hastigt foranderlig verden kræver radikal innovation 

FN’s Verdensmål, klimaudfordringen, det stigende antal ældre de kommende år, hvor antallet af 80-
årige stiger eksplosivt, og omstilling af såvel vores egne organisationer som vores borgere til at 
agere i en stadig mere teknologisk verden. Uanset hvilken udfordring der beskrives, vil løsningerne 
indeholde et væsentligt element af digitalisering og/eller teknologianvendelse. Nærværende notat 
er et forslag til hvordan de offentlige myndigheder i den midtjyske region kan arbejde sammen om 
at intensivere indsatserne og udnytte teknologi bedst muligt i fællesskab, med målet om sammen at 
nå længere for de samme penge, som alternativ til at arbejde med problematikkerne hver for sig. 

Der har i adskillige år været peget på offentlige myndigheders brug af teknologi – for kommunernes 
vedkommende ofte italesat under begrebet Smart City – som en væsentlig vækstmulighed for Dan-
mark. En nyere analyse af det danske marked for Smart City foretaget af Damvad Analytics på 
vegne af Smart City Cluster Denmark1, sætter tal på potentialet og viser, at der i dag er 18.000 års-
værk beskæftiget med Smart City i Danmark og omsætningen i Danmark skønnes allerede i dag at 
være 32 milliarder kroner. Får Danmark del i den globale vækst på Smart City-området på 12-17 
procent om året, kan det blive til op mod 53.000 årsværk i 2025. Det er 35.200 flere fuldtidsbe-
skæftigede inden for feltet på seks år. 

Analysen italesætter også behovet for flere kompetencer, standarder og fokuseret samarbejde, hvis 
vi skal løfte det offentliges arbejde med ny teknologi op på et nyt niveau, hvor potentialerne kan 
indfris. 

Der arbejdes – med introduktionen af begrebet GovTech i dette notat – med afsæt i en ny forståel-
sesramme for det offentliges arbejde med ny teknologi, som komplementerer det traditionelle ar-
bejde med digitalisering og IT-infrastruktur. GovTech omhandler offentlige myndigheders brug 
af ”emerging technologies” eller radikal ny teknologi til at forbedre og effektivisere leveringen af of-
fentlige tjenester med fokus på borger og virksomheder.  GovTech er i denne forbindelse en ideel 
ramme for et stærkt, tværsektorielt samarbejde mellem kommuner og region. Begrebet GovTech er 
beskrevet yderligere i Bilag 2. 

 

                                           

 

1 https://bit.ly/30fusvk  

https://bit.ly/30fusvk
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Resumé 
FN har netop scoret Danmark på førstepladsen i Offentlig Digitalisering2. Blandt årsagerne hertil pe-
ges netop på, at vi i Danmark har stor erfaring med og fokus på tværgående samarbejder, kommu-
nalt men også regionalt og nationalt. Der er i Danmark en stærk tradition for tværkommunal viden-
deling og samarbejder3 om blandt andet rammearkitektur, digitaliseringsstrategier, fælleskommunal 
infrastruktur, Open Source-softwareudvikling i regi af OS2-samarbejdet, samarbejdet om åbne data 
i Open Data Danmark, KL/KOMBITs videnscenter, samt IT-forum og BrainsBusiness nye nationale 
klyngeorganisation, DigitalLead. Her arbejdes for at skabe fælles fremdrift, standarder, inspirations-
kataloger, lavpraktiske skabeloner og konkrete løsninger til gavn for fællesskabet.  

Derfor er det naturligt også at etablere et stærkt, tværgående samarbejde på GovTech-området. 

Der foreslås etableret en regional GovTech-struktur - et arbejdsfællesskab på tværs af de 19 midt-
jyske kommuner og Region Midtjylland, der skal understøtte deltagernes adaptering og udnyttelse 
af ny teknologi gennem: 

• Projektudvikling på tværs 
• Etablering og gennemførelse af konkrete og praksisnære projekter 
• Indkøb og implementering 
• Udbredelse af viden og kompetencer 

Teknologier anvendes typisk ikke alene men i kombination. For at sikre kvalitativ håndtering af fo-
kus, vil GovTech Midtjylland have IoT (Internet of Things) som det første fokusområde idet det vur-
deres at være et centralt og nødvendigt grundlag for en lang række konkrete initiativer. Efterføl-
gende fokusområder defineres i den beskrevne governancemodel. 

Det kan på sigt overvejes at invitere flere kommuner med samarbejdet da flere kommuner uden for 
den midtjyske region har udtrykt interesse for initiativet. 

Hvad er GovTech? 

I Bilag 1 præsenteres i grafisk format den strategiske forståelsesramme for digitalisering i kommu-
nerne, hvor GovTech og Civic Tech repræsenterer to nye indsatsområder. I bilag 2 defineres de to 
nye begreber. 

                                           

 

2 https://bit.ly/2OteVlR  
3 https://bit.ly/3910DCs  

https://bit.ly/2OteVlR
https://bit.ly/3910DCs
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Baggrund 
Det skorter ikke på potentielle GovTech use cases, hvor ny teknologi kan spille en afgørende rolle i 
at effektivisere de offentlige myndigheders drift, forbedre servicen for borgerne, udvikle samfundet i 
en grøn og bæredygtig retning eller på anden vis bidrage til den offentlige sektors fortsatte udvik-
ling og digitalisering. 

Et eksempel herpå er de senere års udvikling indenfor IoT-løsninger, der har potentialet til at skabe 
bedre udnyttelse af ressourcer, spare tid, nedbringe CO2-udledning, løse trafikale udfordringer, give 
beslutningstagere nye værktøjer osv. Derfor har flere kommuner de seneste år arbejdet ihærdigt på 
at udforske, teste og implementere IoT-løsninger, f.eks. ved at installere sensorer i skraldespande, 
indføre intelligent trafikregulering, måle indeklimaet i kommunale bygninger eller tælle cyklister på 
den lokale mountainbike-rute. Arbejdet er ofte drevet af ildsjæle i den enkelte kommune og under-
støttet af uformel sparring med andre kommuner, der har afprøvet lignende løsninger. Aktiviteterne 
kan også være igangsat på initiativ af lokale leverandører og konsulenthuse, der gerne etablerer 
testløsninger som led i deres strategiske salgsarbejde. 

Uagtet de mange lokale initiativer og uformelle samarbejder er ar-
bejdet med ny teknologi for mange kommuners vedkommende fort-
sat svært at sætte rigtigt skub i. Det kræver fokus, kompetencer og 
overskud at sætte sig ind i radikalt nye begreber og felter som sen-
sorteknologier, datatransmission, machine learning, droner og data-
visualisering. Det er fokus, kompetencer og overskud, som kan være 
svært at finde i det ønskede eller nødvendige omfang og i en hver-
dag præget af fokus på mere traditionel digitalisering og drift; det til 
trods for de store potentialer som den radikale innovation rummer 
på den lidt længere bane. Selv de større kommuner er i tvivl om, 
hvilken retning man skal gå, hvilke teknologier man skal fokusere ar-
bejdet på, hvor man køber det rette udstyr, hvordan data bedst be-
arbejdes og præsenteres og hvilke samarbejdspartnere, der er de 
rigtige. Erfaringen på tværs af de offentlige myndigheder er således, 
at der fortsat er en stor opgave – strategisk såvel som praktisk – i at 
få beskrevet potentialer, allokeret ressourcer og komme fra pilotpro-
jekt til løsninger i stor skala, der skaber reel værdi for borgere og 
medarbejdere.  

Med billige sensorer, droner, big data, kunstig intelligens og højpræ-
cisions positioneringsteknologi er det en markant anderledes og po-

Juni 2020 
X-kommune kontakter Y-kommune. 
Vil høre om IoT-affaldsløsninger. 
Kommunen skal bruge erfaringer til 
en byrådsindstilling vedr. udskift-
ning af skraldespande, hvor ruteop-
timering vil kunne medfinansiere in-
vesteringen. Initiativet vil medføre 
færre overfyldte skraldespande og 
mindre skrald på jorden.  

De løsninger der tilbydes, er dyre, 
kræver længerevarende commit-
ment med leverandøren og giver 
ikke kommunen selv adgang til 
data. Løsningen bliver at Y-kom-
mune bidrager med erfaringer.  

Et fælles sæt af regler, en over-
sigt over løsninger og leveran-
dører samt en skabelon til krav 
der skal stilles for at sikre ad-
gang til data og undgå bindin-
ger til en bestemt leverandør. 
Dette vil kunne gøre det lettere 
for kommunerne at igangsætte 
den slags initiativer. 



   
 

4 
 

tent værktøjskasse, der i disse år åbnes og tages i brug, og arbejdet med GovTech-løsninger for-
drer derfor et stærkt fokus. Dertil kommer, at flere kommuner direkte efterspørger viden, support, 
sparring, rådgivning m.m. og dette gerne fra andre offentlige instanser med samme dagsorden, og 
således ikke alene fra virksomhederne, der naturligvis har andre motiver og forudsætninger end 
kommunernes egne. 

Der er med andre ord et stort behov for at opbygge viden og kom-
petencer internt i den offentlige sektor, så man i højere grad selv 
kan drive udviklingen i en ønskelig retning og opnå de ønskede ge-
vinster. Meget er allerede i gang og mange initiativer er båret af de 
eksisterende samarbejder, samt af initiativerne omkring Smart City 
og Open Data i de nationale digitaliseringsstrategier – men der er, 
som Damvad-analysen4 peger på, behov for endnu mere sammen-
hængskraft, fællesskabstænkning og fælles retning. 

De offentlige myndigheder i den midtjyske region har muligheden 
for at skabe en styrkeposition på dette område og samtidig skalere 
gode og holdbare løsninger til glæde for fællesskabet. Dermed kan 
vi bidrage til at spare ressourcer, yde en bedre service og løse de 
udfordringer, som offentlige myndigheder står overfor.  

Nogle af disse løsninger vil være kommunespecifikke og tage ud-
gangspunkt i enkelte kommuners udfordringer. Andre udfordringer 
er tværgående og er mere udprægede i det regionale arbejde med 
en høj grad af fællestræk. Dette fordrer mere tværsektorielt samar-
bejde og det er især på disse udfordringer, der er potentiale i at 
samarbejde mere formelt omkring udviklingen af fælles, holdbare og 

skalerbare løsninger, der kan komme hele regionen til gode og positionere regionen som en euro-
pæisk frontløber. 

Forslag: Etablering af GovTech Midtjylland 
Som et alternativ til at hver offentlig myndighed arbejder for sig selv eller i pletvise fællesskaber, 
foreslås her et mere formelt samarbejde mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland 
– et samarbejde, der vil kunne understøtte 1,3 millioner borgere. 

                                           

 

4 https://smartcitycluster.dk/wp-content/uploads/2019/08/SmartCityClusterDenmark_analyse_web.pdf  

Marts 2020 
Børn- og ungeudvalget i Z-kom-
mune beslutter at lave indeklima-
målinger i samtlige klasselokaler på 
kommunens skoler for at sikre opti-
male læringsvilkår for eleverne. Der 
indhentes priser og muligheder fra 
flere leverandører. Prisen på den 
enkelte måleenhed virker ikke af-
skrækkende – hverken i anskaffelse 
eller månedligt abonnement – men 
når der ganges op med antallet af 
måleenheder og den månedlige be-
taling for hver af enhederne, løber 
det op.  

Z-kommune henter uvildig råd-
givning og implementerings-
hjælp hos GovTech Midtjylland, 
der kan anvise og hjælpe med 
andre løsningsmuligheder med 
større ejerskab og dermed la-
vere abonnementsudgifter, 
bedre adgang til data og ingen 
bindinger til specifikke leveran-
dører. 

 

https://smartcitycluster.dk/wp-content/uploads/2019/08/SmartCityClusterDenmark_analyse_web.pdf
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Som fundament for arbejdet foreslås en stærk governance-model, en delt metodeværktøjskasse 
samt en række stærke principper, for eksempel omkring løsningernes delbarhed og kommunernes 
adgang til og ejerskab over data. Dette suppleret med principper for åbenhed, samarbejde og inno-
vation. Principperne kan eksempelvis manifestere sig som konkrete formuleringer til brug i udbud 
og indkøb af GovTech-løsninger i den midtjyske region, og trække på de gode erfaringer og praksis-
ser omkring netop delbarhed og åbenhed, der er etableret i hhv. OS2 og i Open Data Danmark. 

Ydelser/fokusområder, governance, omfang, placering og økonomi beskrives i det følgende.  

Ydelser/fokusområder i GovTech Midtjylland5: 

• Projektudvikling på tværs 
• Etablering og gennemførelse af konkrete og praksisnære projekter 
• Indkøb og implementering 
• Udbredelse af viden og kompetencer 

Sammen kan kommunerne sætte stærkt fokus på at understøtte udvikling, indkøb og implemente-
ring af konkrete GovTech-løsninger helt efter kommunernes egne behov og med afsæt i de stærke, 
fælles principper for arbejdet. Projekterne skal ledes og implementeres decentralt af kommunerne, 
og GovTech Midtjylland vil være et forum, hvor kommunerne kan dele erfaringer og i samarbejde 
udvikle, teste og implementere teknologiske løsninger, der ikke kunne løftes hensigtsmæssigt alene.  

Ydermere vil GovTech Midtjylland give større mulighed for at tiltrække funding og kan samtidig 
indgå som en stærk partner, når det gælder deltagelse i nye fælles EU-initiativer og EU-projekter 
(som Aarhus Kommune har stor erfaring i).  

GovTech Midtjylland er et initiativ, der skal vokse over tid så det sikres at kommunerne kan udnytte 
potentialerne i takt med at nye teknologier introduceres. 

Governance 

GovTech Midtjylland skal forankres på strategisk niveau og drives på praktisk niveau. Det er vigtigt 
med den strategiske forankring så intiativet kan ses i sammenhæng med øvrige tværgående aktivi-
teter. Det er også vigtigt at sikre relationen til kommunernes IT-ansvarlige, der vil være primusmo-
tor ift. såvel at definere behov, prioritere indsatser og efterfølgende at implementere de løsninger 
der udvikles i fællesskabet. Det foreslås derfor at GovTech Midtjylland organiseres således: 

• Strategisk Styregruppe (2-3 KD-net medlemmer + 1 repræsentant fra Region Midtjylland) 

                                           

 

5 Specificeret i Bilag 3 og 4 
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• Forretningsudvalg (4-5 IT-chefer + 1 repræsentant fra Region Midtjylland + Ansvarlig Chef 
for GovTech Midtjylland) 

• Følgegruppe (IT-ansvarlige i de 19 midtjyske kommuner + en repræsentant fra Region 
Midtjylland) 

• GovTech Midtjylland (Ansvarlig chef + daglig leder + medarbejdere) 

Den strategiske styregruppe skal - med reference til KD-net - sikre fastholdelse af fokus, defi-
nere/beslutte nye indsatsområder, sikre information og afrapportering til KD-net samt være strate-
gisk sparring for Forretningsudvalget. Kommissorie for Strategisk Styregruppe forelægges KD-net til 
godkendelse. Kommissorie for Forretningsudvalget forelægges Strategisk Styregruppe til godken-
delse. Følgegruppen understøttes primært virtuelt, men tænkes samlet halvårligt med henblik på at 
sikre en fælles forståelse for og indsigt i GovTech Midtjyllands prioritering og indsatser. Følgegrup-
pen er ligeledes SPOC6 mellem GovTech Midtjylland og den enkelte kommune, og dens medlemmer 
agerer som ambassadører ind i egen organisation. 

Omfang, placering og økonomi 

GovTech Midtjylland etableres med en basisøkonomi, med et dedikeret kerneteam svarende til 3 
årsværk, som skitseret nedenfor i afsnittet om økonomi. Dertil skal GovTech Midtjylland i sig selv 
være skalerbart i takt med de fælles projekter og den finansiering, der kan skabes i fællesskab. En 
eventuel vækst, som skabes på baggrund af kommunernes efterspørgsel efter GovTech Midtjyllands 
ekspertise, skabes gennem ekstern funding. Det kan være nationale midler - f.eks. i forbindelse 
med understøttelse af KL’s kommende Digitaliseringsprogram 2021 - 2025, hvor der netop lægges 
op til at bruge eksisterende styrkepositioner til at understøtte andre. Eller det kan være EU-finansie-
ring i konkrete fælles projekter, hvor der i øjeblikket ligger meget store beløb til rådighed f.eks. i 
Horizon 2020/Europe programmerne. 

GovTech Midtjylland er fortrinsvis en virtuel organisation med en fælles dagligdag på tværs af de 
fysiske placeringer, der let kan rumme skiftende deltagere og aktiviteter og opgaveløsning på di-
stancen. Bemandingen skal favne kompetencer indenfor blandt andet teknik, projektledelse og 
kommunikation. Medarbejderne vil i praksis blive ansat i Aarhus Kommune efter modellen, som OS2 
og Open Data DK er skåret efter. Tilsvarende gælder økonomihåndtering, administration m.v. Per-
spektivet kunne være et fast team på 6-8 årsværk i det omfang, der kan skabes ekstern supple-
rende finansiering hertil. 

                                           

 

6 Single point of contact 
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Udover finansiering af GovTech Midtjyllands faste medarbejdere skal der afsættes budget til fælles 
aktiviteter, udstyr til IoT-kits og udlån, afholdelse af workshops, rejseomkostninger, forplejning etc. 

GovTech Midtjylland skal rumme mulighed for og opfordre til, at medarbejdere fra kommunerne el-
ler Region Midtjylland kan blive ”indstationeret” i kortere eller længere tid. Det kan være relateret til 
konkrete projekter, hvor medarbejderen bidrager med f.eks. domæneviden eller kompetencer i rol-
len som projektleder, og hvor medarbejderen får ansvar for at drive et konkret projekt på vegne af 
fællesskabet.  

Dertil skal GovTech Midtjylland løbende være kvalifikationsarena for personer uden fast tilknytning 
til arbejdsmarkedet (praktikanter, løntilskudsjobs, studiejobs etc.). 

Placering af GovTech Midtjylland foreslås at være på DOKK1 i Aarhus Kommune i regi af ITK (Inno-
vation, Teknologi og Kreativitet). De fysiske rammer og faciliteter er til stede, og afdelingen har ar-
bejdet med området i flere år og bidrager gerne bidrage med kompetencer og faciliteter. Aarhus 
Kommune (ITK) huser også sekretariaterne for OS2 og Open Data DK, og har med disse og andre 
initiativer over tid vist værdien af tværkommunalt fællesskab7. 

Økonomi til indkøb af udstyr m.v. i relation til konkrete projekter og løsninger findes hos de af aktø-
rerne, der ønsker en specifik løsning udviklet – en delt investering med forventning om efterføl-
gende at kunne tage en konkret løsning i brug. 

Initialt tænkes initiativet finansieret med et grundbidrag fra hver af de 19 midtjyske kommuner 
samt Region Midtjylland. Kommunebetalingen differentieres delvist efter indbyggertal jf. nedenfor. I 
det omfang den midtjyske region bliver udpeget som styrkeposition på IT og Digitaliseringsområdet 
ifm. Erhvervsfremmestyrelsens igangværende arbejde, vil det være muligt at søge midler derfra.  

Derudover viser der i øjeblikket sig ganske interessante rammeprogrammer i EU-regi, der netop kan 
finansiere denne slags aktiviteter, især hvor fællesskabet og løsningerne understøtter FN’s Verdens-
mål.  

Budgetoplæg 

Der foreslås et budget til 3 årsværk, fælles udviklingsmidler og omkostninger til drift og administra-
tion. Det giver i alt et årligt budget 2.900.000 kr. Der forventes et årligt bidrag fra Region Midtjyl-
land på 500.000 kr. Resten af budgettet fordeles mellem kommunerne. 25% heraf fordeles på antal 
kommuner og 75% fordeles på antal indbyggere8.  

                                           

 

7 Se bilag 5 
8 Fordelingen mellem kommunerne ses i bilag 6 
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Budget pr. år  
 Årlig betaling i 3 år 

3 årsværk  1.800.000  Budget 2.900.000 
Udviklingsmidler 500.000  Region Midtjylland 500.000 
Drift, administration og 
overhead 600.000  Kommunal andel 2.400.000 

Årligt budget  2.900.000  % fordelt på indbygger 75% 
 

Hvor er GovTech Midtjylland om 3 år? 
GovTech Midtjylland afrapporterer årligt til Strategisk Styregruppe. Derfor vil det være hensigts-
mæssigt med et målbillede for hvor initiativet er om f.eks. 3 år. Dermed lægges op til en løbende 
vurdering af værdi i forhold til investering.  

I starten af 2024 er status for GovTech Midtjylland: 

• Der er implementeret en række IoT-løsninger på tværs af kommunerne9. 
• Der er etableret en markedsplads over teknologiske løsninger - særligt IoT-løsninger - som 

kommunerne får inspiration fra. 
• Indkøb - herunder udbud - af IoT-løsninger understøttes med juridisk dokumentation, skabelo-

ner til kravspecifikationer etc. 
• Der er gang i mindst to EU-finansierede projekter, der understøtter behov i kommunerne. 
• Der er skaffet ekstern finansiering mindst svarende til den kommunale finansiering. 
• Der er 6 faste medarbejdere og løbende 1 - 2 løntilskudspersoner ansat. Derudover er der en 

konstant frivillig indstationering af medarbejdere fra de deltagende kommuner. 
• Kommuner fra andre regioner har anmodet om at være med. 
• GovTech Midtjylland samarbejder med andre etablerede aktører på området for ny teknologi og 

deler/modtager erfaringer, dokumentation, teknologi m.v.  
• Der er stor tilfredshed blandt kommunerne og Region Midtjylland med initiativets resultater.  
• KD-net har netop besluttet at forlænge GovTech Midtjylland med yderligere 3 år.  

                                           

 

9 Eksempler på cases kunne være: Monitorering af forbrug, aktivitet og indeklima i kommunale bygninger, automatisering af reguleringer 
og publicering af data. Eller et fælles rammeværk omkring fjernlåsning/oplåsning af bomme og steler, så man kan spare nøgler, koder 
m.v. og give tidsafgrænset adgang til de rette personer på de rette steder. Dette eksempel kunne fint brede sig til også at omfatte ad-
gang til offentlige bygninger eller til kommunale medarbejderes adgang til borgernes hjem. Yderligere et eksempel er velfærdsteknolo-
gisk løsning med monitorering af aktivitet hos hjemmeboende ældre/syge, som kan udløse advarsler ved atypisk adfærd, eller manglende 
aktivitet.  
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BILAG 1 - Strategisk forståelsesramme 
Forståelsesramme for GovTech og hvordan det adskiller sig fra øvrige og mere ”klassiske” digitalise-
ringsaktiviteter i de enkelte kommuner. 
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Bilag 2 - GovTech som en ny forståelsesramme 
Smart City har i mange år (særligt for kommunerne) været et godt begreb, der peger mod en 
bedre, mere grøn og bæredygtig fremtid. Men Smart City kan ses som ”noget for de store byer” der 
er svært at spejle sig i for mindre kommuner, der måske ikke kan prioritere ressourcer til at arbejde 
med feltet.  

Begrebet er svært at operationalisere, da hver by eller lokalsamfund typisk har sin egen forståelse 
af hvad en Smart City er eller gør og hvilke udfordringer, der lokalt er væsentlige for dem. Begrebet 
er på en måde så bredt, at det ”kan alting og ingenting” på samme tid. Det er fortsat et internatio-
nalt anerkendt og ”levende” begreb, der giver en vigtig strategisk ramme og retning for det ar-
bejde, der handler om at bringe radikal, teknologisk innovation, nye samarbejder og data i spil for 
at løse samfundets udfordringer. 

Der er i sammenhæng med udviklingen inden for offentlig innovation opstået to nye begreber, der 
forærer os en mere taktisk ramme for arbejdet og som naturligt komplementerer den traditionelle 
digitaliseringsopgave, der allerede løses godt rundt omkring i de offentlige organisationer. De to be-
greber er GovTech og Civic Tech. 

GovTech handler om at benytte radikal ny teknologi (såsom sensorer og IoT, kunstig intelligens, 
blockchain, droner, robotter m.v.) for at forbedre leveringen af offentlige tjenester gennem øget ef-
fektivitet og sænkede omkostninger. GovTech peger altså ind i maven på de offentlige organisatio-
ner og bidrager til at optimere måden, hvorpå vi løser vores opgaver. GovTech handler desuden om 
at indgå i nye samarbejder og samarbejdsformer med (typisk) mindre leverandører (start-ups, 
SMV’er) og med uddannelsessektoren, end hvad der har været traditionel praksis, dels for at stimu-
lere markedet og dels for at få adgang til nyeste viden på teknologiområderne. Her er de små 
speedbåde typisk foran supertankerne. 

Civic Tech handler om de (digitalt understøttede) håndtag vi trækker i for at ”vælte vægge” mel-
lem den offentlige administration og borgerne og brugerne af vores byer. Det er her vi inddrager 
borgere og brugere, når der skal foretages høringer og træffes beslutninger, og det er her vi åbner 
op for data om byen. 
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BILAG 3 - Metodekoncept 
Koncept for GovTech Midtjyllands løbende omsætning af emerging technologies til konkrete løsnin-
ger. 

 

  

IoT prioriteres som det første fokusområde 
GovTech Midtjylland tager fat på. 



   
 

12 
 

BILAG 4 - Ydelser og fokusområder for GovTech 
Midtjylland 

Projektudvikling på tværs 

• Vedligeholde fælles teknologi-radar, så det hele tiden er de mest relevante og mest efter-
spurgte teknologier, der arbejdes med 

• Varetage markedsafdækning inden for de forskellige teknologi-områder og f.eks. vedlige-
holde et overblik over forskellige IoT-leverandører og -løsninger i og uden for landet 

• Foretage teknologiafprøvning ved at indkøbe og teste særligt relevant udstyr og på den 
måde kunne anbefale og give sparring på løsninger, vi selv har haft i hænderne 

• Understøtte den enkelte aktør med at vælge, anskaffe og opsætte udstyr ifm. konkrete pro-
jekter 

• Identificere konkrete behov og use cases sammen med og på tværs af aktørerne og vedlige-
holde idé og løsningskataloger samt finde de mest relevante projektkandidater 

• Udarbejde business cases så potentialer og risici afdækkes og projekterne lettere kan sæl-
ges ind i organisationerne 

Etablering og gennemførelse af projekter 

• Etablere best practice for OPI-samarbejder og f.eks. udarbejde og vedligeholde et sæt ska-
beloner, der gør det let og forståeligt for alle parter at indgå i den type udviklingssamarbej-
der 

• Etablere udviklingspartnerskaber med virksomheder, der hvor markedet måske endnu ikke 
har den løsning der efterspørges som svar på et konkret behov 

• Etablere nye former for samarbejder med uddannelsessektoren og på den måde understøtte 
såvel som udnytte den innovationskapacitet, som uddannelsesinstitutionerne i den midtjyske 
region besidder f.eks. ved at have løbende samarbejder med forskellige studieretninger, 
hvor kommunernes og Region Midtjyllands faglige udfordringer spilles ind til studerende, der 
udarbejder innovative løsningsforslag baseret på nyeste forskning og viden om teknologi 
m.v. Initiativet her kan f.eks. knytte stærke bånd til aktuelle og fremtidige campus-planer 
som blandt andet Campus Horsens i hjertet af Horsens og Universitetsbyen i Aarhus. 

Indkøb og implementering 

• Etablere best practice for indkøb/udbud af teknologi og f.eks. udarbejde standard-formule-
ringer og krav til brug ved køb af IoT-løsninger, droner, AI-services m.v. 
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• Sikre korrekt ejerskab og offentliggørelse af data, så indkøb og udbud anvendes som løfte-
stang til at skabe og udstille brugbare data, der kan stimulere markedet yderligere 

• Bistå ifm. organisatorisk implementering af løsninger så det sikres, at de etablerede løsnin-
ger rent faktisk kommer i spil og får den ønskede effekt  

Udbredelse af viden og kompetencer 

• Være kompetencefacilitator og tilbyde erfaringsbaseret sparring på de forskellige teknologi-
områder, der arbejdes med og på den måde agere one-stop-shop for løsninger såvel som 
viden. 

• Udvikle og udbrede ”starter-kits”, f.eks. IoT-kuffert som kan bringe de medvirkende organi-
sationer hurtigt i gang og således sprede erfaringerne ud 

• Afholde inspirationsoplæg, innovationsspil, workshops m.v. for kommunerne og Region 
Midtjylland så kompetencerne løftes og der skabes viden om både GovTech Midtjylland, om 
de teknologiområder, der arbejdes med og så der kan føde nye behov og projektideer ind i 
porteføljen 

• Vedligeholde et katalog over use cases og løsninger på tværs af den midtjyske region  
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Bilag 5 - ITK i Aarhus Kommune 
ITK står for innovation, teknologi og kreativitet og er en afdeling i Aarhus Kommune, som står for 
udvikling af digitale services og løsninger, der skaber værdi for kommunens fagområder og som fa-
ciliterer forskellige innovationsprocesser. ITK har en stor og bred projektportefølje indenfor innova-
tion og teknologi, som inkluderer både nationale og internationale projekter.  

ITK er overvejende eksternt finansieret, hvor 70% af budgettet dækkes af eksterne midler gennem 
projekter, puljer og fonde. ITK har både stor erfaring og succes med at søge eksterne midler og på 
den måde bevare en høj grad af fleksibilitet og ”højt til loftet” hvad angår muligheder for at enga-
gere sig i innovative og fremsynede aktiviteter. 

ITK arbejder med droner, der detekterer oliespild og robotter, der samler olien op; virtual reality og 
augmented reality assisterer behandlingen af unge med sociale forbier; man mobiliserer gen-
nem ”crowd sensing” og Citizen Science borgerne til at indsamle og behandle data om f.eks. klima-
spørgsmål; IoT sensorer bliver brugt til alt fra at måle luftkvalitet og forurening til at advare om, at 
cykelstierne er glatte; humanoide robotter agere læsemakkere i nye læringsrum; og termiske kame-
raer hjælper beredskabet med at opdage, hvis personer falder i havnen. ITK huser CFIA, der er 
Aarhus Kommunes interne innovationsværksted og som gennem innovationspartnerskaber højner 
innovationskapaciteten på tværs af hele kommunen. ITK leder Aarhus City Lab, et levende by-labo-
ratorium, som udover at være et stort testområde og showroom for Smart Cities-løsninger, også er 
et dialogrum, hvor Aarhus Kommune kan møde borgerne og diskutere implikationerne af den sti-
gende ”techificering” af vores samfund.  

Alt dette har givet Aarhus en meget stærk national og international profil inden for Smart Cities, og 
Aarhus Kommune er blandt andet anerkendt af World Economic Forum som en global frontløber in-
denfor brugen af ny teknologi til at håndtere klimaudfordringen.  

Det er denne erfaring og ekspertise ITK vil bringe i spil i GovTech Midtjylland og på den måde gøre 
tilgængelig for de øvrige kommuner i den midtjyske region og for Region Midtjylland. ITK har facili-
teterne og erfaringen med at drive store tværkommunale og nationale samarbejder, hvor f.eks. se-
kretariatet for OS2 og Open Data DK er forankret i ITK. Disse fællesskaber har netop vist værdien 
af tværkommunalt samarbejde, og hvordan man kan mere, når man står sammen. Ved at pulje res-
sourcer og købekraft, og ved at udnytte de styrkepositioner, de enkelte kommuner har, vil GovTech 
Midtjylland gøre os i stand til at udvikle og implementere løsninger, vi ikke kunne have gennemført 
alene. Samtidig vil det cementere den midtjyske region til en stærk Tech-klynge, og gøre regionen 
til en international frontløber. 
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Bilag 6 - Budget, fordeling 

 

Scenarie 1: 25% af budget fordelt på antal kommuner, 75% fordelt på indbyggertal 
  Indbyggertal Antal kommuner Indbyggersum Sum 

Aarhus 340.421 31.579 466.474 498.053 
Randers 98.265 31.579 134.651 166.230 
Viborg 96.883 31.579 132.757 164.336 
Silkeborg 92.024 31.579 126.099 157.678 
Horsens 89.598 31.579 122.775 154.354 
Herning 88.733 31.579 121.589 153.168 
Skanderborg 61.158 31.579 83.804 115.383 
Holstebro 58.418 31.579 80.049 111.628 
Ringkøbing-Skjern 57.005 31.579 78.113 109.692 
Favrskov 48.271 31.579 66.145 97.724 
Hedensted 46.616 31.579 63.877 95.456 
Skive 46.599 31.579 63.854 95.433 
Syddjurs 42.468 31.579 58.193 89.772 
Ikast-Brande 41.191 31.579 56.443 88.022 
Norddjurs 38.197 31.579 52.341 83.920 
Odder 22.626 31.579 31.004 62.583 
Struer 21.270 31.579 29.146 60.725 
Lemvig 20.133 31.579 27.588 59.167 
Samsø 3.720 31.579 5.097 36.676 
      
Region Midtjylland 

   
500.000 

     2.900.000 
 

 



   
 

   

 

 

  

 
Tillæg til oplæg om fælles initiativ til understøttelse af ar-
bejdet med ny teknologi på tværs af den midtjyske region 
mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland.  
 
 
V. 01-2020.10.03 
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Tillæg til oplæg om GovTech Midtjylland 
På mødet den 28. august 2020 behandlede KD-net forslaget om etablering af GovTech Midtjylland.  

Af referatet fremgår følgende: 

 

Siden da har arbejdsgruppen gennemført to dialogmøder med repræsentanter fra regionens kom-
muner samt Region Midt. Formålet med disse møder har været at få kvalificeret og konkretiseret 
oplægget, herunder at tilpasse ambitioner og omfang i overensstemmelse med deltagernes forvent-
ninger.  

I det følgende beskrives:  

1. Proces og deltagelse 
2. Væsentlige pointer og opmærksomhedspunkter 
3. Kvalificering og konkretisering 
4. Governance for GovTech Midtjylland 
5. Budget/økonomi 
6. Sammenfatning 

Nærværende dokument vil - sammen med det oprindelige oplæg, fremlagt for KB-net på mødet den 
28. august 2020 - være afsæt for beslutningen i KD-net den 23. oktober 2020. Dertil vi materialet 
være fundament for det videre arbejde med etablering af GovTech Midtjylland.  
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1. Proces og deltagelse 
Der har været indkaldt til to ens møder hhv. 23. september og 1. oktober 2020. Dette med henblik 
på at flest mulige kommuner ville have mulighed for at deltage.  

15 kommuner deltog i de to møder. Møderne var tilrettelagt som en kombination af åben dialog, di-
gitalt understøttede valg/beslutninger og præsentation, sidstnævnte en dynamisk version der blev 
justeret mellem de to møder for at afspejle de kommentarer og forslag der blev givet.  

Der var en rigtig god, positiv og konstruktiv stemning på møderne med gode og relevante betragt-
ninger og forslag. På begge møderne blev der spurgt ind til de forventninger kommunerne har til 
GovTech Midtjylland, hvilket resulterede i nedenfor indsatte wordcloud1. 

 

                                           

 

1 https://www.mentimeter.com/s/15d7fbfb2d8b8e879ad9ae0650a02a19/f67a2f8b0d51  

https://www.mentimeter.com/s/15d7fbfb2d8b8e879ad9ae0650a02a19/f67a2f8b0d51
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2. Væsentlige pointer og opmærksomhedspunkter 
Ovennævnte møder var tilrettelagt specifikt for at få en åben dialog om eventuelle bekymringer og 
uafklarede spørgsmål/forhold der måtte være i kommunerne.  

Agenda 

• Velkommen v/Lars Faurholt, Horsens 
• Formål med mødet v/Bo Fristed, Aarhus 
• Præsentation af oplæg og proces v/Kim Søvsø, Aarhus 
• Governance på tre niveauer v/Henrik Brix, Favrskov 
• Dialog, spørgsmål og kommentarer v/Henrik Brix, Favrskov 
• Den videre proces v/Brian Høyer Lorentsen, Randers (KD-net) og Bo Fristed, Aarhus  
• Eventuelt v/Lars Faurholt, Horsens 
• Tak for i dag v/Bo Fristed, Aarhus 

På begge møder var der en god og konstruktiv dialog med følgende pointer og opmærksomheds-
punkter:  

• Der skal være fokus på barrierer som følge af den geografiske afstand mellem kommunerne 
og GovTech Midtjylland. 

• Indstationering kan være vanskeligt, især for kommunerne der ligger længst væk. Der bør 
gøres brug af virtuel indstationering og tilsvarende samarbejde. Kommunikationsplatformen 
er afgørende for succes. 

• Der er brug for fokus på de store fælles politiske dagsordner (f.eks. Klima) som samarbejdet 
kan understøtte.  

• Der er forskel på kommunernes succeskriterier og også på definitionen af Smart City. I Lem-
vig er der fire lyskryds, til gengæld er kommunen den første til at have parkeringssensorer i 
alle P-pladser. Kommunerne står overfor de samme udfordringer, men er på forskelligt ni-
veau på forskellige områder.  

• GovTech Midtjylland må ikke være noget alene for IT-kredse. Der bør være en ambition om, 
at vi henover tid får driftsforvaltningerne med, som et mål man bliver evalueret på og be-
dømt ud fra.  

• Det er vigtigt at projekter, fokusområder og aktiviteter meldes ud i god tid, så det kan blive 
godkendt politisk og f.eks. tages med i budgetforhandlingerne.  

• Roadshows - Besøg fra GovTech Midtjylland - kunne være det forum, hvor man koordineret 
kommunerne imellem, fastlægger næste års tematikker. 

• Der er forskel på hvor meget kommunerne kan bidrage ind i forhold til projekter og aktiv 
deltagelse. Nogle kommuner er meget små med få IT- og digitaliseringsfolk og det kan være 
vanskeligt at afsætte personer.  



   
 

4 
 

3. Kvalificering og konkretisering 
På baggrund af de fremførte pointer og opmærksomhedspunkter samt den gennemførte dialog er 
det følgende deltagernes og Arbejdsgruppens forslag til kvalificering og konkretisering af oplægget.  

Det foreslås:  

• Der skal være løbende fokus på at sikre geografisk balance på tværs af regionen. Det gæl-
der i forhold til aktiviteter såvel som repræsentation i styremodellen (afsnit 4). 

• Muligheden for indstationering af medarbejdere bibeholdes med følgende bemærknin-
ger/hensyn: I forhold til ambitionen af mulighed for indstationering af kommunernes medar-
bejdere i kortere eller længere perioder afhænger interessen af geografi. Der er enighed om 
at det er en god mulighed, som man kan benytte sig af på baggrund af interesse. Dertil øn-
skes mulighed for virtuel indstationering og tilsvarende samarbejde.  

• GovTech Midtjylland udarbejder en praktisk kommunikationsplan, der også indeholder de 
værktøjer der foretrækkes. og som alle har adgang til. Der etableres et Teams-site, hvor alle 
aktører kan samles virtuelt og hvor initiativet kan drives digitalt, helt fra overordnet fokus til 
konkrete projektaktiviteter. 

• Der etableres og vedligeholdes løbende et årshjul for initiativets aktiviteter (Bilag 2). Årshju-
let indeholder væsentlige tilbagevendende og ad hoc aktiviteter relateret til initiativets ker-
neopgave og -styring. Årshjulets aktiviteter skal meldes ud i god tid bl.a. ift. budgetplanlæg-
ning ude i kommunerne.  

• Som led i årshjulets aktiviteter fremlægges regnskab/budget m.v. ligesom det også indarbej-
des at den dynamiske tilføjelse af tematikker (efter IoT), skal forankres på strategisk niveau. 

• Kommunerne bidrager til GovTech Midtjylland med den aftalte finansiering samt den res-
source der medgår til kontakten mellem kommunen og GovTech Midtjylland. Kommunernes 
deltagelse i projektaktiviteter m.v. vil typisk være projekter der har sin egen finansiering. 
Det er helt legitimt at nogle kommuner bidrager mere eller mindre end andre i dette ar-
bejde.  

• Aktiviteterne i GovTech Midtjylland vil have parallelle indsatser, hvor kommunerne kan del-
tage i de samarbejder og projekter, der giver mening for dem.  

• Oplæg til governancestruktur i afsnit 4 tiltrædes. 
• Budget og fordelingsmodel som beskrevet i afsnit 5 (Bilag 1) tiltrædes. 
• GovTech Midtjylland kan med beslutning i KD-net den 23. oktober 2020 igangsættes med 

ambitionen om åbning pr. 1. januar 2021. 
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4. Governance for GovTech Midtjylland 
På baggrund af dialogen på møderne indstilles følgende fælles forslag til governance/styremodel for 
GovTech Midtjylland.  

 

Strategisk Styregruppe 

Det indstilles at KD-net udpeger 3 medlemmer til Strategisk Styregruppe, herunder formanden for 
den strategiske styregruppe. Dertil udpeger Region Midt et medlem på tilsvarende strategiske ni-
veau. Forretningsudvalget udpeger 1 medlem og derudover deltager ansvarlig chef for GovTech 
Midtjylland, sidstnævnte dog uden stemmeret og med en sekretariatsunderstøttende funktion. Kom-
missorium godkendes af KD-net. Strategisk Styregruppe godkender kommissorium for Forretnings-
udvalget.  

Forretningsudvalg 

Det indstilles at digitaliseringscheferne i de deltagende kommuner, i deres egen kreds udpeger 4 - 5 
medlemmer af Forretningsudvalget, der varetager opgaven indtil videre i en 2-årig periode. Kredsen 
sikrer at kommunerne er geografisk repræsenteret på tværs af hele Region Midt ligesom der ønskes 
kontinuitet således, at alle medlemmerne ikke skiftes samtidig. Dertil udpeger Region Midt et med-
lem på tilsvarende strategiske niveau. Ansvarlig chef for GovTech Midtjylland er fast deltager. Dag-
lig leder af GovTech Midtjylland deltager i forretningsudvalget, dog uden stemmeret og med en se-
kretariatsunderstøttende funktion. Kommissorium godkendes af Strategisk Styregruppe.  
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Følgegruppe 

Det indstilles at der etableres en Følgegruppe med deltagelse af en person fra hver deltagende 
kommune og to repræsentanter fra Region Midt. Følgegruppens medlem udpeges af den enkelte 
kommune og vil være formel kontaktpersonen mellem GovTech Midtjylland og den enkelte kom-
mune. Medlemmet behøver ikke at være på chefniveau eller at være en ”digitaliseringsperson”, 
men det findes væsentligt at der er tale om en person, der er bevidst om opgavens ansvar ift. kon-
taktfunktionen. En kommune kan f.eks. lade sig repræsentere af en medarbejder fra et fagområde 
eller en central stabsfunktion.  

 

5. Budget/økonomi 
Budgettet blev behandlet på KD-nets møde den 28. august 2020. Efterfølgende har to kommuner 
meddelt, at de ikke ønsker at deltage i samarbejdet omkring GovTech Midtjylland. Det drejer sig om 
Viborg Kommune og Samsø Kommune. På de to dialogmøder har det derfor været drøftet, hvorvidt 
budgettet skulle reduceres, eller om budgettet skulle fastholdes og dermed øge de øvrige kommu-
ners andel.  

Der har på møderne været enighed om, at budgettet fastholdes hvorved kommunernes bidrag øges 
forholdsmæssigt. En oversigt over kommunernes betaling til GovTech Midtjylland er indsat som Bi-
lag 1.  

6. Sammenfatning 
Processen siden KD-nets møde den 28. august 2020 har været positiv og frugtbar. Oplægget er ble-
vet drøftet i og af kommunerne og dette har været afsæt for den kvalificering og konkretisering af 
opgaven for GovTech Midtjylland der nu foreligger. 

En række opmærksomhedspunkter er i det foregående konkretiseret til egentlige ambitioner, lige-
som der er fremlagt en model for styring af GovTech Midtjylland, der sikrer det nødvendige strategi-
ske ophæng og samtidig holder fokus på at alle kommunerne skal have nytteværdi og indflydelse.  

Budgetter er blevet kvalificeret og modeller for afrapportering og kommunikation er foreslået.  

Med dette afsæt, herunder med de mange fine bidrag fra de deltagende kommuner, er Arbejds-
gruppens arbejde nu på vej mod sin afslutning og afventer således behandlingen i KD-net den 23. 
oktober 2020.   
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Bilag 1 - Budget, fordeling 

Budget pr. år  
 Årlig betaling i 3 år 

3 årsværk  1.800.000  Budget 2.900.000 
Udviklingsmidler 500.000  Region Midtjylland 500.000 
Drift, administration og overhead 600.000  Kommunal andel 2.400.000 

Årligt budget  2.900.000  % fordelt på indbygger 75% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

25% af budget fordelt på antal kommuner, 75% fordelt på indbyggertal 

  
Indbyggertal Kommuneandel 

 Sum baseret 
på indbygger-

tal 

Samlet bidrag 
pr. år 

Difference i for-
hold til første op-

læg 
Aarhus 340.421 35.294 505.162 540.456 42.403 

Randers 98.265 35.294 145.819 181.113 14.883 

Silkeborg 92.024 35.294 136.557 171.852 14.174 

Horsens 89.598 35.294 132.957 168.252 13.898 

Herning 88.733 35.294 131.674 166.968 13.800 

Skanderborg 61.158 35.294 90.754 126.048 10.665 

Holstebro 58.418 35.294 86.688 121.982 10.354 

Ringkøbing-Skjern 57.005 35.294 84.592 119.886 10.194 

Favrskov 48.271 35.294 71.631 106.925 9.201 

Hedensted 46.616 35.294 69.175 104.469 9.013 

Skive 46.599 35.294 69.150 104.444 9.011 

Syddjurs 42.468 35.294 63.020 98.314 8.542 

Ikast-Brande 41.191 35.294 61.125 96.419 8.397 

Norddjurs 38.197 35.294 56.682 91.976 8.056 

Odder 22.626 35.294 33.575 68.870 6.287 

Struer 21.270 35.294 31.563 66.857 6.132 

Lemvig 20.133 35.294 29.876 65.170 6.003 

  1.212.993 600.000 1.800.000 2.400.000  

Region Midtjylland       500.000   
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Bilag 2 - Årshjul for GovTech Midtjylland 
Årshjulet bliver løbende vedligeholdt og de forskellige aktiviteter er en del af dagsordenen for For-
retningsudvalgets møder. 
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Bilag 3 - Hvor er GovTech Midtjylland om 3 år?  
(Opdateret) 
GovTech Midtjylland afrapporterer årligt til Strategisk Styregruppe. Derfor vil det være hensigts-
mæssigt med et målbillede for hvor initiativet er om f.eks. 3 år. Dermed lægges op til en løbende 
vurdering af værdi i forhold til investering.  

I starten af 2024 er status for GovTech Midtjylland: 

• Der er implementeret en række IoT-løsninger på tværs af kommunerne. Løsningerne er valgt på 
baggrund af politisk fokus og tværgående strategier kombineret med faglig estimeret nytte-
værdi på tværs af kommunerne. 

• Der er etableret en markedsplads for teknologiske løsninger - særligt IoT-løsninger - som kom-
munerne får inspiration fra.  

• Indkøb - herunder udbud - af IoT-løsninger understøttes med juridisk dokumentation, skabelo-
ner til kravspecifikationer etc. 

• Der er gang i mindst to EU-finansierede projekter, der understøtter behov i kommunerne. 
• Der er skaffet ekstern finansiering mindst svarende til den kommunale finansiering. 
• Der er 6 faste medarbejdere og løbende 1 - 2 løntilskudspersoner ansat. Derudover er der en 

konstant frivillig indstationering af medarbejdere fra de deltagende kommuner. 
• GovTech Midtjylland har etableret samarbejder med andre etablerede aktører på området for ny 

teknologi og deler/modtager erfaringer, dokumentation, teknologi m.v.  
• Der er stor tilfredshed blandt kommunerne og Region Midtjylland med initiativets resultater.  
• KD-net har netop besluttet at forlænge GovTech Midtjylland med yderligere 3 år. 



 

1. oktober 2020 
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Bilag 8.2: Fordeling af midler og tværgående observationer 

 

Formål 

Der gives i bilaget et overblik over modellen bag forslaget til fordeling af midler, 

oversigt over klyngernes forventede decentrale tilgængelighed samt observatio-

ner om bl.a. grøn omstilling og digitalisering på tværs af klyngerne.  

 

Vurdering og scoring af ansøgningerne 

Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget 14 nye klyngeorganisationer 

fordelt på ti styrkepositioner og fire spirende områder inden for de udpegede 

erhvervs- og teknologiområder.  

 

Sekretariatet har ud fra de kriterier, som er fastlagt i annonceringsmaterialet, sco-

ret ansøgningerne. Kriterierne er:  

 

• Placering i økosystemet (op til 20 point)  

• Aktiviteternes kvalitet og egnethed (op til 30 point)  

• Organisering, kompetencer og kapacitet (op til 30 point), herunder bl.a. 

relevans og tilgængelighed for målgruppen i hele landet  

• Partnerkreds (op til 20 point) 

 

I alt skal opnås mindst 65 point, før en ansøger kan indstilles til udpegning. Inden 

for alle styrkepositioner og spirende områder har ansøgerne opfyldt minimums-

kravene. Pointscorerne fordeler sig fra 66 point til 94 point, jf. tabel i bilag 8.3. 

 

Inden for styrkepositionen Life science og velfærdsteknologi modtog sekretaria-

tet og UFM to konkurrerende ansøgninger. Der har med afsæt i ansøgningerne 

været afholdt dialogmøder med begge ansøgere. De to ansøgere har efter dialo-

gen valgt at indgå et samarbejde og derved trække den ene ansøgning. Det har 

på den baggrund været muligt at udpege en klyngeorganisation inden for life 

science og velfærdsteknologi. 

 

Fordeling af midler 

Det fremgår af annonceringsmaterialet, at fordeling af midlerne skal ske: ”under 

hensyntagen til ansøgningernes samlede kvalitet, den samlede økonomiske 

ramme, antallet af udvalgte klyngeorganisationer og hensigten om at kunne fi-

nansiere én effektiv klyngeindsats inden for hvert udpeget erhvervs- og 
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teknologiområde. Hverken udvælgelse som klyngeorganisation eller en høj po-

intscore medfører i sig selv dermed fuld finansiering i forhold til de ansøgte be-

løb”.  

 

Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et oplæg til fordeling af midler til 

klyngerne, hvor der tages hensyn til følgende: 

 

1) Beløbet de enkelte klynger har ansøgt om: Klyngerne har ansøgt fra godt 4 

mio. kr. til godt 20 mio. kr. for 2021-2022, jf. bilag 8.3. Det bemærkes, at 

hovedparten af klyngerne har ansøgt sammenlignelige beløb hos UFM. Dog 

kan der være forskel på, hvilke aktiviteter som hhv. UFM og bestyrelsen 

giver støtte til. Nogle klynger (fx avanceret produktion, forsvar og fintech) 

har ansøgt betydeligt mere hos UFM end hos bestyrelsen. 

 

2) Kvaliteten af ansøgningen: Vurderingen af ansøgningernes kvalitet tager af-

sæt i ovenstående beskrevne kriterier. Hvis en klynge har opnået en høj 

score ved fx at have sammensat en god partnerkreds, præsenteret aktiviteter 

af høj kvalitet osv., så opnår klyngen alt andet lige et højere beløb.  

 

3) Effektiv indsats: Hensigten at kunne finansiere én effektiv klyngeindsats 

inden for hvert udpeget erhvervs- og teknologiområde. I vurderingen er der 

bl.a. lagt vægt på målgruppespredningen, omsætning som andel af BNP, 

produktionsværdi, eksportandel samt vækst. Det vil sige at leverer klyngen 

et stort bidrag til BNP eller har en stor og geografisk spredt målgruppe, op-

når klyngen alt andet lige et højere beløb. 

 

4) Den samlede økonomiske ramme: Der er modtaget ansøgninger svarende til 

ca. 205 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler, hvilket er ca. 45 mio. 

kr. mere end de 160 mio. kr., bestyrelsen har afsat. Alle klyngerne er redu-

ceret ift. deres ansøgte beløb med henvisning til, at den samlede økonomi-

ske ramme skal stemme.  

 

Oplæg til fordeling af midler for hver enkelt klynge fremgår af bilag 8.3. Der 

lægges op til, at klyngerne tildeles i spændet mellem 4 og 17,5 mio. kr. med afsæt 

i ovenstående model samt det ansøgte beløb. 

 

Tværgående observationer 

Forudsætninger for ansøgningerne  

I annonceringen opstilles en række forudsætninger for at sikre efterlevelse af in-

tentionerne med forenklingen og konsolideringen af aktørlandskabet på klynge-

området. De centrale forudsætninger er, at de nye klyngeorganisationer er én 

selvstændig juridisk enhed med eget cvr-nummer, der arbejder på et almennyttigt 

grundlag, har deltagelse i bestyrelse fra både virksomheder og videninstitutioner 

og har guldcertificering eller har en plan mhp. opnåelse af guldcertificering samt 

er tilgængelige for deres målgruppe i hele landet.  

 

Alle klyngeansøgninger vurderes at opfylde de opstillede forudsætninger i an-

nonceringsmaterialet. Der er dog væsentlige forskelle i, hvor langt de forskellige 

klyngeorganisationer er kommet i konsolideringsprocesserne. Fx er det en 
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forudsætning, at alle klynger har en bestemt og bred bestyrelsessammensætning 

senest ved indgangen til 2021. Nogle klyngeorganisationer opfylder allerede 

dette krav, mens andre klyngeorganisationer har beskrevet en forventet bestyrel-

sessammensætning, som de vil arbejde henimod inden ultimo 2020. Sekretariatet 

vil følge op ved brug af styringskonceptet, jf. bilag 8.4. 

 

For at give klyngerne gode økonomiske forudsætninger har klyngeorganisatio-

nerne mulighed for at få forskudsudbetaling og kan medtage støtteberettigede 

udgifter fra den dato, hvor de har indsendt deres ansøgning. På linje med øvrige 

projekter godkendt af bestyrelsen får klyngerne et overhead på 18 pct. på bag-

grund af de direkte lønomkostninger. Det udokumenterede overhead kan fx bru-

ges på rejser, kost og logi. For universiteter m.fl., der deltager i projekter med 

forskningsaktiviteter, beregnes et overhead på 44 pct. Bestyrelsens midler kan 

ikke anvendes til drift men alene til aktiviteter. 

 

Decentral tilgængelighed 

På baggrund af ansøgningerne tegner der sig et billede af et klyngelandskab, som 

i vidt omfang vil være tilgængeligt på tværs af hele landet, jf. figur 1. 

 

Figur 1: Geografisk fordeling af årsværk 

Kilde: Klyngeansøgningerne og dialogmøder samt supplerende skriftlige spørgsmål 

 

Størstedelen af klyngerne planlægger at organisere sig med forskellige afdelin-

ger med henblik på at sikre geografisk nærhed på tværs af landet. Størrelsen af 

afdelingerne og den forventede fordeling af ressourcer afspejler bl.a. ansøger-

nes analyser af antallet af virksomheder og deres behov i de pågældende områ-

der.  
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Ud af de 14 klynger forventes halvdelen at have hovedkontor i hovedstadsområ-

det. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om et juridisk ho-

vedkontor i form af placering af cvr-nummer. 

 

Flere klynger lægger op til at have lokale centre, der er større end deres juridi-

ske hovedkontor. Eksempelvis har den maritime klynge cvr-nummer i Køben-

havn, men den største afdeling med flest årsværk er i Svendborg.  

 

Tabel 1: Liste over forventede hovedkontorer 

Klynge Hovedkontor 

CLEAN 6400 Sønderborg 

DigitalLead 8000 Aarhus 

Klynge for Byggeri og Anlæg 2620 Albertslund 

Copenhagen Fintech 1411 København 

Food & Bio Cluster Denmark 8200 Aarhus 

MARLOG 1256 København K 

MADE 1620 København V 

Energy Cluster Denmark 9220 Aalborg 

Vision Denmark 2100 København Ø 

CenSec 7440 Karup 

Danish Health 2200 København 

Lifestyle & Design Cluster 7400 Herning 

Danish Sound Cluster 7600 Struer 

Odense Robotics 5230 Odense 

Life Science Cluster Denmark 2200 København N 

 

Alle ansøgere er opmærksomme på, at de skal være landsdækkende – også i 

praksis, hvis de skal være succesfulde. Henset til klyngernes begrænsede res-

sourcer og koncentrationen af videninstitutioner i de store byer er der dog en 

tendens til, at nogle landsdele bliver hjemsted for flere fysiske klyngelokationer 

end andre dele af landet. Der er imidlertid mange fysiske lokationer, der grænser 

op til områder, hvor der er færre fysiske lokationer, og har til opgave at servicere 

virksomheder placeret dér.  

 

Flere ansøgere har peget på, at de balancerer kriteriet om decentral tilgængelig-

hed over for risikoen for at bruge for mange midler på husleje og fysiske lokati-

oner. Ansøgerne fremhæver også deres partneres fysiske lokationer som en væ-

sentlig styrke til at sikre tilgængelighed i hele landet. Det gælder især partnere 

som universiteter, kommuner, erhvervshuse og GTS’er mv. Her benytter ansø-

gerne sig af eksisterende kontorer frem for at bruge ressourcer på at etablere 

selvstændige enheder. Mange ansøgere skitserer, hvordan de vil anvende digitale 

kommunikationskanaler såsom Virksomhedsguiden til at nå ud til målgruppen 

på en omkostningseffektiv måde. 

 

Som en vigtig aktør i erhvervsfremmesystemet sørger erhvervshusene for, at er-

hvervsfremmesystemet er fysisk til stede i hele landet. Erhvervshusene er en vig-

tig samarbejdspartner for alle klyngeorganisationer, og især dem der ikke selv 
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har mange fysiske lokationer. Flere klyngeansøgere indikerer desuden samar-

bejde med en række yderligere partnere, fx kommuner, business regions og lo-

kale erhvervsråd. 

 

Grøn omstilling og digitalisering 

På tværs af klynger er der stort fokus på, hvordan klyngerne kan bidrage til at 

fremme den grønne omstilling og samtidig bidrage til fortsat digitalisering af 

SMV’erne og deres forretningsmodeller. 

 

En del klynger har et naturligt større fokus på grøn omstilling i form af energi-

klyngen, miljøklyngen, den maritime klynge og fødevareklyngen. Eksempelvis 

forventer den maritime klynge at styrke grøn logistik, grønne havne og grønne 

end-2-end løsninger. De øvrige klynger har også fokus på grøn omstilling, hvor 

fx design, mode og møbler-klyngen forventer at danne partnerskaber om cirku-

lær økonomi med bl.a. udvikling af grøn produktinnovation og systematisk op-

samling af viden om klimapåvirkning og cirkularitet.  

I forhold til det digitale har visse klynger naturligt stærkere fokus i form af bl.a. 

den digitale klynge, forsvarsklyngen og fintechklyngen. Digitalisering er et red-

skab til at realisere andre målsætninger, og fx forventer den digitale klynge at 

bidrage til FN’s verdensmål gennem bl.a. indsatser rettet mod både digitale sy-

stemers bæredygtighed og mod, hvordan digitale teknologier kan bidrage som 

værktøj til øget bæredygtighed. De øvrige klynger har også stort fokus på poten-

tialerne i digitalisering, og fx forventer den spirende klynge inden for lydtekno-

logi at have et særligt fokus på optimering af produkternes levetid og energifor-

brug gennem brug af bl.a. kunstig intelligens.  

Sekretariatet vil i forbindelse med styringskoncept og handleplaner løbende 

følge op på, om klyngerne er decentralt tilgængelige, herunder med særlig op-

mærksomhed på de områder nævnt ovenfor, og fokus er på bl.a. grøn omstilling 

og digitalisering, jf. bilag 8.4. Dette gøres igennem de årlige handleplaner, der 

definerer aftalegrundlaget mellem bestyrelsen og den enkelte klyngeorganisation 

og sætter konkrete mål for de resultater, der skal nås i bevillingsperioden. 

 



 

Bilag 8.3: Oversigtsnotat – Fremtidens klynger 
 

 

Styrkeposition Ansøger Ansøgt DEM 

2021-22 (kr.) 

Indstillet 

DEM (kr.) 

Samlet score 

0-100 

Indstilling* Ansøgt UFM 

2021-22 (kr.) 

Godkendt UFM 

2021-22 (kr.) 

Energiteknologi Energy Cluster Denmark 20.028.000 17.500.000  94 A 20.000.000 16.000.000 

Miljøteknologi  CLEAN 19.922.000 17.500.000  91 A 20.000.000 17.500.000 

Fødevarer og bioressourcer Food & Bio Cluster Denmark 20.000.000 17.000.000  75 A 20.000.000 12.500.000 

Design, mode og møbler  Lifestyle & Design Cluster 20.000.000 15.500.000  92 A 20.000.000 16.000.000 

Digitale teknologier  DigitalLead 20.000.000 15.500.000  84 A 20.000.000 13.500.000 

Maritime erhverv og logistik Maritime Development Center 16.000.000 13.500.000  70 A 18.000.000 11.500.000 

Life science og velfærdsteknologi Danish Life Science Cluster 20.000.000 13.000.000  66 A 19.775.000 10.500.000 

Byggeri og anlæg  Klyngen for byggeri og anlæg 16.000.000 12.500.000  78 A 20.000.000 12.500.000 

Finans og fintech  Copenhagen FinTech 8.889.420 5.500.000  70 A 16.515.088 9.500.000 

Avanceret produktion  MADE 4.900.000 4.000.000  86 A 11.270.650 10.000.000 

Spirende områder udvalg i Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 

Robot- og droneteknologi  Odense Robotics 14.000.000 9.500.000  79 A 14.000.000 9.500.000 

Animation, spil og film  Vision Denmark 13.942.208 9.000.000  77 A 13.658.000 7.000.000 

Yderligere spirende område udpeget af uddannelses- og forskningsministeren 

Lydteknologi  Danish Sound Cluster 7.747.000 6.000.000  72 A 6.602.050 5.000.000 

Forsvar, rum og sikkerhed  CenSec 4.135.000 4.000.000  87 A 15.000.000 9.000.000 

* Sekretariatets indstillingsnotater og selve ansøgningsskemaerne er tilgængelige for bestyrelsen på AdminControl. 
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Bilag 8.4: Styringskoncept for fremtidens klynger  

 

Formål 

Styringskonceptet indeholder en række elementer, som vil udgøre det centrale 

grundlag for at sikre, at klyngerne opfylder bestyrelsens målsætninger om et kon-

solideret klyngelandskab, og at klyngerne bliver stærke centrale aktører i er-

hvervs- og innovationssystemet.  

 

Styringskoncept 

Styringskonceptet vil bestå af fem centrale redskaber:  

(1) årlige handleplaner  

(2) årlige dialogmøder  

(3) guldcertificering efter ECEI og øvrige forudsætninger 

(4) effektmålinger samt  

(5) årlig status til bestyrelsen 

 

Dette notat indeholder en nærmere beskrivelse af indholdet i styringselemen-

terne og det samlede evalueringskoncept, der skal sikre bestyrelsens løbende 

opfølgning og styring med klyngernes arbejde.  

 

Handleplanerne er et centralt element i styringskonceptet. De definerer aftale-

grundlaget mellem bestyrelsen og den enkelte klyngeorganisation og sætter kon-

krete mål for de resultater, der skal nås i bevillingsperioden.  

 

Handleplanerne giver mulighed for en opfølgning på centrale tematikker som fx 

organisering, indsatsområder, økonomi, decentral tilgængelighed, tværgående 

fokusområder som grøn omstilling og digitalisering og centrale samarbejdsflader 

i erhvervs- og innovationsfremmesystemet. Tematikkerne vil give mulighed for 

indsigt og styring med udvalgte emner, der interesserer bestyrelsen. 

 

Med afsæt i klyngeorganisationernes forslag til handleplan vil der i samarbejde 

med UFM afholdes dialogmøde med klyngeorganisationerne. Her vil der være 

en opfølgning på de enkelte tematikker, og på den baggrund vil de endelige mål 

og resultater fastsættes.   
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I annonceringen af klyngeprogrammet stilles der bl.a. krav til klyngernes orga-

nisering, bestyrelsessammensætning, guldcertificering og herudover krav om, at 

klyngeorganisationerne skal være en privat, selvstændig juridisk enhed med eget 

CVR-nummer, der arbejder på et almennyttigt grundlag. Hvis én eller flere af 

forudsætningerne ikke er opfyldt ved indgåelse af handleplanen, vil disse angi-

ves som særlige opmærksomhedspunkter i handleplanen mht. at sikre, at dialog-

møderne tager udgangspunkt i de nævnte forhold. 

 

I opstartsåret 2021, hvor flere af klyngeorganisationerne fortsat er i gang med 

konsolideringsprocesserne med dertilhørende organisatoriske ændringer, vil det 

sikres, at de opstillede krav løbende opfyldes i henhold til annonceringsmateria-

let. Hvis klyngen ikke har en guldcertificering, men der i stedet er angivet en 

plan for certificeringen, vil der på dialogmøderne blive fulgt op på, hvad der skal 

til for at opnå denne. De aftaler der indgås på dialogmøderne vil indarbejdes i 

handleplanerne og vil blive fulgt op løbende.  

 

Hvis sekretariatet vurderer, at forudsætningerne ikke opfyldes inden for en rime-

lig tidshorisont, kan det – efter bestyrelsens godkendelse – i sidste ende føre til 

bortfald og tilbagebetaling af tilskud.    

 

Tidsplan for styringskonceptet  

Bestyrelsen forelægges årligt handleplanerne til godkendelse mhp. at lægge en 

samlet linje for klyngerne samt signalere bestyrelsens fokusområder for klyn-

gerne det kommende år. De første handleplaner forventes godkendt af bestyrel-

sen på et møde i foråret.  

 

Det praktiske, herunder varetagelse af økonomi og den løbende kontakt og op-

følgning med de enkelte klyngeorganisationer, vil varetages af sekretariatet på 

baggrund af inputs fra bestyrelsen. Med henblik på at sikre, at klyngerne kan 

komme hurtigt i gang med deres aktiviteter, vil sekretariatet afholde de første 

dialogmøder primo 2021. I figur 1 ses illustration af tidsplan for styringskoncep-

tet. 

 

Figur 1: Tidsplan for styringskonceptet  

 
 

Evaluering af klyngeindsatsen  

Som et supplement til de årlige dialogmøder og den løbende afrapportering af 

handleplanerne etableres et samlet evaluerings-setup for klyngeindsatsen, som 
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udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem UFM og sekretariatet. Setup’et 

skal bidrage med data om, hvilke resultater og effekter klyngeindsatsen skaber, 

hvilken værdi der skabes for midlerne samt en vurdering fra virksomheder af, 

hvordan klyngerne bistår dem bedst.   

 

Resultaterne fra evalueringerne vil indgå i sekretariatets løbende forberedelse op 

mod de årlige dialogmøder og godkendelse af handleplanerne, ligesom bestyrel-

sen vil blive orienteret om klyngernes arbejde gennem evalueringerne.  

 

Bestyrelsen forventes at blive forelagt en status på klyngernes arbejde samt den 

samlede konsolideringsproces i efteråret 2021. 

 

Det er ikke muligt at forelægge effekter eller resultater for bestyrelsen i efteråret 

2021, da der ikke er tilstrækkeligt datagrundlag, når klyngerne først er påbegyndt 

deres arbejde samme år. 



 

Dagsordenspunkt 

9 
Cover – Opsamling og proces mod næste møde  Bilag 9.1 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Næste bestyrelsesmøde  

Næste møde finder sted i region Midtjylland, hvor bestyrelsen skal besøge GreenLab 

Skive. GreenLab Skive er en grøn industripark og et nationalt forskningscenter, der 

danner rammen for verdens første fuldskala P2X-anlæg. Virksomhederne i energi-

parken får energi fra forskellige energikilder på den måde, der passer bedst til deres 

produktion. Virksomhederne er desuden koblet op på en smart grid-løsning, der gør 

dem i stand til at dele overskydende energi og ressourcer med hinanden. 

 

Bestyrelsesmødet starter på GreenLab Skive kl. 11.00, hvor bestyrelsen dels skal høre 

nærmere om industriparkens etablering og dels have en rundvisning på området. Ef-

terfølgende er der ordinært bestyrelsesmøde på Hotel Strandtangen i Skive fra kl. 

13.00.   

 

Kommunikation 

Der udsendes en LinkedIn historie om bestyrelsens besøg på Lindø Port of Odense.  

 

Der udsendes en særskilt pressemeddelelse (evt. sammen med Uddannelses- og 

Forskningsministeriet) om bestyrelsens beslutning om tildeling af klyngemidler til 

konkrete klyngeorganisationer.  

 

Der udsendes en pressemeddelelse om bestyrelsens beslutning om udmøntning af 

Omstillingspuljen.   
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