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Kommissorium for GovTech Midtjylland 
 

Baggrund 
På møde i KD-Net den 23. oktober 2020 blev det besluttet at igangsætte samarbejdet om GovTech 
Midtjylland. Samarbejdet tiltrædes af 16 kommuner i den midtjyske region og Region Midtjylland. Viborg 
Kommune, Samsø Kommune og Silkeborg Kommuner har valgt ikke at indgå i samarbejdet. 

Samarbejdet iværksættes fra den 1. januar 2021 til 31. december 2023. På baggrund af en evaluering 
beslutter KD-Net inden pilotperiodens udløb om projektet fortsættes.  

GovTech Midtjylland er et samarbejde mellem de kommuner som ønsker at deltage og Region Midtjylland på 
det teknologiske område. I GovTech Midtjylland samles kompetencerne til at sætte sig ind i – og arbejde 
med - radikalt nye begreber og felter som IoT, sensorteknologier, datatransmission, machine learning, 
droner og datavisualisering etc. 

Det er aftalt, at GovTech Midtjylland i udgangspunktet fokuserer på IoT løsninger. 

 

Ydelser/fokusområder i GovTech Midtjylland 
• 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 implementering 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 udgør GovTech Midtjylland en basis for at tiltrække funding og kan samtidig indgå som en stærk 
partner, når det gælder deltagelse i nye fælles EU-initiativer og EU-projekter. Ligesom GovTech Midtjylland 
inddrager relevante samarbejdspartnere efter behov.  

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. 
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Vision 
GovTech betyder, at det offentliges arbejde med ny teknologi komplementerer det traditionelle arbejde med 
digitalisering og IT-infrastruktur. GovTech omhandler offentlige myndigheders brug af ”emerging 
technologies” eller radikal ny teknologi til at forbedre og effektivisere leveringen af offentlige tjenester med 
fokus på borger og virksomheder.  GovTech Midtjylland er i denne forbindelse en ideel ramme for et stærkt, 
tværsektorielt samarbejde mellem kommuner og region.  

Visionen med GovTech Midtjylland er, at skabe et stærkt samarbejde om GovTech på tværs af kommunerne 
i den midtjyske region og Region Midtjylland. Det er et arbejde, som bedst løftes sammen, da de enkelte 
kommuners IT-afdelinger har begrænsede ressourcer til at varetage den form for arbejde ved siden af den 
daglige drift.  

Det er visionen, at GovTech Midtjylland bliver en vidensbase for GovTech på de store kommunale områder 
og på sundhedsområdet. 

Som fundament for arbejdet står en række stærke principper: 

• Løsningerne skal være delbare 
• Kommunernes og Region Midtjyllands adgang til og ejerskab over data og udviklede løsninger 
• Åbenhed og samarbejde  
• Innovation 

 

Organisering 
Det er ønsket, at GovTech Midtjylland er en agil organisation, som har mulighed for at handle indenfor de 
udstukne rammer, og f.eks. kan søge fonde mv. til projekter og tiltag. Den overordnede rammer udstikkes af 
den strategiske styregruppe i nærværende kommissorium.   

GovTech Midtjylland organiseres med både styregruppe, forretningsudvalg og følgegruppe. Denne 
organisering er valgt med henblik på  

1. At sikre den strategiske kobling til KD-Net, som har iværksat initiativet (den strategiske styregruppe)  
2. At GovTech Midtjylland arbejder med de løsninger, som efterspørges på tværs af kommunerne og i 

Region Midtjylland  
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3. At sikre kommunikationen mellem kommunerne/Region Midtjylland og GovTech Midtjylland 
(følgegruppen) 

Den strategiske forankring sikrer, at initiativet kan ses i sammenhæng med øvrige tværgående aktiviteter. 
Det er også vigtigt at sikre relationen til kommunernes IT-ansvarlige, der vil være primusmotor ift. såvel at 
definere behov, prioritere indsatser og efterfølgende at implementere de løsninger der udvikles i 
fællesskabet. GovTech Midtjylland organiseres således: 

• Strategisk Styregruppe (Formanden og 2 fagdirektører udpeges af KD-Net. 1 repræsentant fra Region 
Midtjylland, 1-2 repræsentanter fra forretningsudvalget, den ansvarlige leder af ITK) 

• Forretningsudvalg (4-5 IT-chefer, 1 repræsentant fra Region Midtjylland, den ansvarlige Chef for 
GovTech Midtjylland og den daglige leder af GovTech Midtjylland) 

• Følgegruppe (IT-ansvarlige i de 16 midtjyske kommuner + to repræsentanter fra Region Midtjylland) 
• GovTech Midtjylland (Ansvarlig chef + daglig leder + medarbejdere) 

 

 

Den strategiske styregruppe 
KD-Net udpeger de kommunale medlemmer af den strategiske styregruppe for GovTech Midtjylland, 
herunder formanden. Med henblik på at sikre koblingen til kommunernes store velfærdsområder besluttede 
KD-Net, at der foruden formanden udpeges to fagdirektører. Udpegningen er gældende for tre år. Region 
Midtjylland udpeger ét medlem til den strategiske styregruppe.   

Med henblik på at sikre den IT-faglige kobling deltager der ét medlem fra forretningsudvalget i den 
strategiske styregruppe. Dette medlem er valgt af forretningsudvalget for to år.  

Endelig sidder chef for ITK og styregruppens sekretær med til møderne. Begge uden stemmeret.  

Den strategiske styregruppe består af: 

• Jesper Thyrring Møller (fmd.), kommunaldirektør, Struer Kommune 
• Eva Kanstrup, direktør, Herning Kommune 
• Lone Rasmussen, direktør, Skanderborg Kommune 
• Anders Kjærulff, direktør, Region Midtjylland 
• Poul Venø, Herning Kommune som repræsentant for forretningsudvalget 
• Bo Fristed, chef for ITK (uden stemmeret) 
• Brian Høyer Lorentsen (Sek.) (uden stemmeret) 

 

Den strategiske styregruppe skal sikre: 

• At GovTech Midtjylland arbejder med teknologiske løsninger, som er og bliver relevante for 
kommunernes og Region Midtjyllands opgaveløsning 
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• Fastholdelse af retning og prioritering 
• At der i rette tid iværksættes nye og relevante indsatsområder 
• At den overordnede vision og principper følges 
• Den overordnede styring af og kontrol af regnskab og budget for GovTech Midtjylland 
• Information og afrapportering til KD-Net 
• Den overordnede kommunikation mellem GovTech Midtjylland og de deltagende kommuner, de 

kommuner som ikke deltager i samarbejdet og Region Midtjylland 

 

Forretningsudvalgets sammensætning 
Forretningsudvalget består af 4-6 medlemmer, der udpeges af digitaliseringscheferne i de deltagende 
kommuners egen kreds. Desuden udpeger Region Midt ét medlem på tilsvarende strategiske niveau. 
Medlemmerne bliver valgt til at sidde i en 2-årig periode, og for at sikre kontinuitet er valgene forskudte så 
hele forretningsudvalget ikke bliver udskiftet på samme tid. I udpegningen af udvalget skal der tages højde 
for en bred geografisk forankring. Ansvarlig chef for GovTech Midtjylland er fast deltager og daglig leder af 
GovTech Midtjylland deltager i forretningsudvalget, dog uden stemmeret og med en sekretariats-
understøttende funktion. 

Forretningsudvalget vælger ét medlem til den strategiske styregruppe.  

Forretningsudvalgets opgaver 
Forretningsudvalget sikrer: 

• At det faglige fokus for GovTech Midtjylland altid er opdateret 
• Koordination mellem kommunernes og Region Midtjyllands behov, og de projekter som GovTech 

Midtjylland arbejder med 
• Information og afrapportering til den strategiske styregruppe 
• Strategisk sparringspartner for den strategiske styregruppe, herunder input til styregruppen vedrørende 

tekniske områder som GovTech Midtjylland kan arbejde med  
 

Følgegruppen 
Følgegruppen består af én person fra hver deltagende kommune og en-to repræsentanter fra Region 
Midtjylland. Følgegruppens medlemmer udpeges af den enkelte kommune og vil være bindeled mellem 
GovTech Midtjylland og den enkelte kommune. 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. kontaktfunktionen. En kommune kan f.eks. lade sig repræsentere af en medarbejder fra 
et fagområde eller en central stabsfunktion. 

Der er aftalt halvårlige møder og dertil bliver der tale om bilateral kontakt omkring generelle spørgsmål (f.eks. 
i forhold til fokus og faglige udfordringer), anmodning om at blive viderestillet til et andet fagligt område m.v. 
Forretningsudvalget udarbejder efter oplæg fra GovTech Midtjylland en oversigt over de opgaver og 
muligheder der ligger i at være en del af Følgegruppen. Kommunerne kan naturligvis løbende udskifte deres 
repræsentant.  

Navne på deltagerne i følgegruppen fremgår af bilag til kommissoriet.  

 

Ekstra kontaktpersoner  

Der er åbnet mulighed for at hver kommune kan melde en ekstra kontaktperson ind, som bliver 
kopimodtager på dialogen med følgegruppen. Den mulighed har Hedensted, Syddjurs, Norddjurs og 
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Randers benyttet sig af. Hvis der nu eller senere viser sig behov i andre kommuner, kan dette blot meldes 
ind til GovTech Midtjylland. 

GovTech Midtjylland understøtter følgegruppen. Møderne afholdes primært virtuelt, men følgegruppen 
samles halvårligt med henblik på at sikre en fælles forståelse for og indsigt i GovTech Midtjyllands 
prioritering og indsatser. Følgegruppen er ligeledes SPOC (indgangskontaktperson) mellem GovTech 
Midtjylland og den enkelte kommune og Region Midtjylland, og dens medlemmer agerer som kontaktperson 
ind i egen organisation. 

Følgegruppen udgør således kontakten til kommunerne og Region Midtjylland og er derfor et vigtigt 
kommunikativt led med henblik på at sikre kommunikationen fra GovTech Midtjylland til de relevante 
modtagere i kommuner og Region Midtjylland, og at der kommunikeres fra Region Midtjylland og 
kommunerne til GovTech Midtjylland.  

I forbindelse med projekter tilknyttes relevante projektpersoner med domænekendskab. 

 

GTM netværk 
Der inviteres bredt til deltagelse i et uformelt netværk, hvor der kan deles inspiration, cases, løsninger, 
udfordringer m.v. på tværs. Det vil være et forum, hvor man kan få inspiration og sparre med kollegaer på 
tværs af kommunegrænserne. Åbent og uforpligtende for alle interesserede fra de deltagende kommuner og 
Region Midt. 

 

Økonomi 
Der foreslås et budget til 3 årsværk, fælles udviklingsmidler og omkostninger til drift og administration. Det 
giver i alt et årligt budget på 2.478.000 kr.  

KD-Net sekretariatet står for den årlige opkrævning ved de deltagende kommuner og Region Midtjylland. 
Midlerne overføres én gang årligt til GovTech Midtjylland.  

GovTech Midtjylland fører selv regnskab over anvendelse af midlerne og fremlægger én gang om året 
regnskab og budget for den strategiske styregruppe.  

Region Midtjylland bidrager årligt med 250.000 kr. Resten af budgettet fordeles mellem kommunerne. 25% 
heraf fordeles på antal kommuner og 75% fordeles på antal indbyggere. 

Budget pr. år 

   
3 årsværk 1.800.000 
Drift, administration, udvikling og overhead                    678.000      
Årligt budget                 2.478.000      
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Bilag 1 

Sammensætning af forretningsudvalget og følgegruppen 

 

Forretningsudvalget består af: 

• Børge Knudsen, kontorchef IT, Region Midtjylland 
• Poul Venø, IT- og digitaliseringschef, Herning Kommune 
• Henrik Brix, IT- og digitaliseringschef, Favrskov Kommune 
• Thomas Hyldgaard, chef for Digitalisering og IT, Lemvig Kommune 
• Lars Faurholt, IT- og digitaliseringschef, Horsens Kommune 
• Jon Badstue Pedersen, afdelingsleder IT og digitalisering, Syddjurs Kommune 
• Bo Fristed, chef for ITK, Aarhus Kommune 
• Kim Stannov Søvsø, leder af GovTech Midtjylland, Aarhus Kommune (uden stemmeret) 

 

Følgegruppens sammensætning pr. december 2020: 

• Lars Faurholt, Horsens Kommune (også i FU) 
• Thomas Hyldgaard, Lemvig Kommune (også i FU) 
• Thomas Vinther Andersen, Favrskov Kommune 
• Susanne Astrup, Hedensted Kommune 
• Kim Skotte Larsen, Herning Kommune 
• Nikolaj Kolte, Holstebro Kommune 
• Jette Skott Kristensen, Ikast-Brande Kommune 
• Tonny Olsen, Norddjurs Kommune 
• Jan Møller, Odder Kommune 
• Tom Nørregaard Andersen, Randers Kommune 
• Niels Sønderskov, Ringkøbing-Skjern Kommune 
• Anders Schøler Kollin, Skanderborg Kommune 
• Michael Hviid, Skive Kommune 
• Claus Vagn Ohrt, Struer Kommune 
• Lasse Zisca, Syddjurs Kommune 
• Søren Dall-Hansen, Aarhus Kommune 
• Jens Møller Christensen, Horsens Kommune 
• John Ryan Pedersen, Region Midt 
• Jens Kjersgaard, Region Midt (interim) 
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Bilag 2 

Den økonomiske fordeling  

 
Finansiering af GovTech Midtjylland  

De deltagende kommuner og Region Midtjylland finansierer GovTech Midtjyllands basisbevilling på 
2.478.000 kr. i 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgjort i 2021 priser, som indeksreguleres 

 

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

  Indbyggertal i de 
deltagende 
kommuner 

Kommuneandel 
 Sum baseret 

på 
indbyggertal 

Samlet bidrag 
pr. år 

Aarhus 340.421 35.294 505.162 540.456 

Randers 98.265 35.294 145.819 181.113 

Horsens 89.598 35.294 132.957 168.252 

Herning 88.733 35.294 131.674 166.968 

Skanderborg 61.158 35.294 90.754 126.048 

Holstebro 58.418 35.294 86.688 121.982 

Ringkøbing-Skjern 57.005 35.294 84.592 119.886 

Favrskov 48.271 35.294 71.631 106.925 

Hedensted 46.616 35.294 69.175 104.469 

Skive 46.599 35.294 69.150 104.444 

Syddjurs 42.468 35.294 63.020 98.314 

Ikast-Brande 41.191 35.294 61.125 96.419 

Norddjurs 38.197 35.294 56.682 91.976 

Odder 22.626 35.294 33.575 68.870 

Struer 21.270 35.294 31.563 66.857 

Lemvig 20.133 35.294 29.876 65.170 

  1.120.969 564.706 1.663.443 2.228.148 

Region Midtjylland       250.000 

    2.478.148 
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