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• Politisk forankring 
• Koordinere med andre planer, politikker og udvikling 
• Administrativ forankring i de enkelte centre, 

(successiv udbygning) implementering 
• Sikre opfølgning og monitering  
• Årlig rapportering PMU og BR 
• Styregruppe og arbejdsgrupper under 

implementeringen. 
• Ekstern samarbejde, Go Energi, Energi på tværs m.v 
• Ekstern funding – fortsætter men kræver ressourcer 

til ansøgning 
• Forudsætninger for at kunne gennemføres; ressourcer 

(personer og økonomi) 
 

 
 

 

Organisering 

Hvad er Smart City? 
 

• “Med alle sektorområder i spil er det tværgående element i 
stigende grad centralt i Smart City-metoderne. Det vil sige, 
hvordan data og digitale løsninger fra forskellige områder og 
sektorer kan kobles sammen, hvorved der skabes nye løsninger og 
ny viden. Dermed har Smart City også fået en mere overordnet 
dimension, der handler om politisk ledelse og administrativ 
styring.” Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (2014). 
 
 

• ”En smart city forbedrer gennem en forbundet og intelligent 
infrastruktur, både den økonomiske og den politiske effektivitet og 
underbygger samtidig hensigtsmæssig social, kulturel og urban 
udvikling og adfærd. Den understøtter informerede og inddragende 
demokratiske processer – og arbejder mod høj relationel og social 
kapital blandt borgerne”. Rambøll (2013) 
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Organisering 
 

Hvad er formålet med Smart City? 
 

• Det handler om mennesker og hvorledes vi i fællesskab sikrer en 
god livskvalitet til alle 
 

• Skabe kompetencer lokalt og bidrage til vækst og jobskabelse 
 

• Kommunal struktur og systemer (tværgående samarbejde) 
 

• Energi, klima og ressourcer  (eks. reduktion af CO2-udledning) 
 
• Anvendelse af digitale værktøj såsom Big Data, så vi intelligent 

kan reagere på politiske beslutninger, målsætninger, initiativer og 
reformer intelligent 
 

• Samarbejdsmetoder for offentlige-privat innovation (OPI) 
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Organisering 
Forudsætninger i HTK 

 

• Byudviklingsområder: NærHeden og Høje-Taastrup C 

• Områdefornyelse i en række større boligområder,     

• En unik beliggenhed på den digitale motorvej 

• Prioritering i kommunens udviklingsstrategi:  

• at den digitale styrkeposition og potentialet i denne 
udnyttes optimalt 

• at udvikle og realisere digitale udviklingsinitiativer i 
samarbejde med virksomheder og borgere, herunder 
iværksætterhus for IT 

• at udarbejde en Smart City strategi 

 
 
 
 


