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Formål 
”Grønt” er godt. El-biler, vindmøller, genbrug, kli-
matiltag, at spare på ressourcerne osv. Men, men. 
Hvordan når vi dertil, at vi reelt får vores samfund 
og borgere til at være ”grønne” (klimaneutrale) på 
en bæredygtig måde (ressourcebesparende). 
 
Det er mere komplekst end pressen og politikerne 
formidler pt. Der skal ”andre boller på suppen” i ret-
ning af: 

• Dygtighed til implementering af Smart Ci-
ties. Der er mange gode ideer og ønsker – 
der kræver kompetencer. 

• Bæredygtighed, så vi kan opdatere produk-
ter og systemer løbende 

• Adfærdsændring, så vi kan få befolkningen 
til at udnytte mulighederne 

• Digitalisering, så vi kan underbygge alle løs-
ningerne – på en sammenhængende måde 

• Datadeling på en sikker måde, osv. 
 
Netværksgruppens formål er at skabe et forum for 
udveksling af erfaringer på tværs af virksomheder, 
organisationer og myndigheder (staten og kommu-
ner) – så vi kan hjælpe hinanden med at få det 
størst mulige nationale udbytte. 
 
Det er et mål, at deltagerne kommer beriget hjem 
fra møderne med en større forståelse af den en-
kelte virksomheds/organisations/kommunes ram-
mer og muligheder for at anskaffe/udvikle bæredyg-
tige systemer, der støtter op om Smart City kontek-
sten, sammensat af ”grønne” produkter og ydelser 
og bundet sammen af digitalisering. Så kan vi i fæl-
lesskab implementere grønne fremtidssikrede, bru-
gervenlige og sammenhængende løsninger. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Målgruppe 
Netværksgruppen henvender sig til  

• virksomheder, der arbejder med udvikling 
og levering af løsninger 

• organisationer, der indkøber og installerer 
løsninger 

• myndigheder og statslige organisationer, 
der er med til at definere standarder og 
retning for en grøn udvikling, og køber og 
installerer systemer og infrastruktur 

Emner 
Der er flere niveauer af viden, der kan deles i grup-
pen. Hvordan får vi anvendt ny teknologi og udviklet 
produkter og systemer, så de integreres og vedlige-
holdes. Hvordan får vi digitalisering til at binde det 
hele sammen på en berigende måde? Hvordan får 
kommuner og staten hold på den infrastruktur, der 
skal gøre det muligt at implementere systemerne? 
Hvordan får vi borgerne inddraget og til at ændre 
adfærd? 
 
 

Emne rum:  
Smart City 

 

• Dygtighed til etablering af Smart City 

• Bæredygtighed i forhold til grøn teknologi 

• Adfærdsændring 

• Digitalisering som grundlag 

• Systemtænkning 

• Standardisering

Smart City – Bæredygtig digitalisering 
 

Implementering af Smart City kræver dygtighed 



 

Til gruppen er der tilknyttet et EU InterReg projekt 
kaldet Intelligrid, der har til formål at få borgerne 
til ”at anvende strøm som vinden blæser”. I 2021-
2022 afprøves en løsning i 50 husstande. Løsnin-
gen består af en telefon-App, et stik du sætter 
bagi dit apparat, og forretningslogik der sørger for 
at starte apparatet når der er grøn strøm. Vi vil lø-
bende høre hvordan projektet lykkes med at æn-
dre adfærd i husstandene så de bliver mere 
grønne og bæredygtige. 
https://www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/intel-
ligrid/ 
 
Arbejdsformen i netværksgruppen 
Møderne tilrettelægges med hovedvægten på en 
dybdegående gennemgang af værtsvirksomhe-
dens erfaringer med mødets tema, efterfølgende 
spørgsmål og dialog om historie, teknikker, værk-
tøjer, fordele og vanskeligheder. 
 
Ved møderne giver mødets vært også en præsen-
tation af virksomheden eller organisationen med 
vægt på de områder, der er relevante for net-
værksgruppen. Præsentationen vil ofte være ud-
formet, så den lægger op til diskussioner og erfa-
ringsudvekslinger. 
 
På hvert møde er der et kort punkt fra netværks-
sekretæren om, hvad der rører sig på den euro-
pæiske scene indenfor emnerummet. 

 
Der tages også en runde bordet rundt, hvor  
gruppens medlemmer fortæller om relevante 
hændelser i deres virksomheder siden sidst.  
 
Gruppen lægger vægt på, at erfaringsudvekslingen 
sker uformelt og åbenhjertigt. Den fortsætter 
gerne hen over frokosten, ligesom medlemmerne 
jævnligt kontakter hinanden mellem møderne.  
 

Man har mulighed for at fortsætte dialogen med 
netværksgruppens deltagere mellem møderne. 
Gruppen forventes at holde 4 møder pr. år, på 
skift mellem de virksomheder der er medlem af 
gruppen. 
 
Gruppen startes sommeren 2021 med et åbnings-
møde, hvor der ud over en række indlæg vil være 
en debat om gruppens emne rum. 
 
De 2 møder i 2021: 
1.     17. august hos RUC.  

Tema: Smart City implementering 
2.     12. november hos xxx  

Tema: Hvor står vi nu – hvor er vi på vej hen 
 
D. 9. november er også den dag, hvor Tecpoints 
årskonference finder sted. Her vil gruppens emne 
rum blive sat ind i en dygtigheds sammenhæng. 
 
Medlemskab 
Gruppen er åben for personer, der er ansat i Tec-
points medlemsorganisationer. Medlemskab af 
gruppen er principielt uforpligtende, men der for-
ventes et jævnligt fremmøde til gruppens møder, 
hvor hvert medlem aktivt bidrager med egne erfa-
ringer. 
 
Tecpoint har et sekretariat, og netværksgruppen 
har en kontaktperson, der fungerer som sekretær 
og moderator på møderne. Derved sikres den høje 
kvalitet, og de enkelte medlemmer kan fokusere 
på det faglige indhold. 
 
Indmeldelse 
Indmeldelse i netværksgruppen sker ved henven-
delse til gruppens kontaktperson, der tillige kan 
supplere med yderligere oplysninger. Yderligere 
information om foreningen kan hentes på hjem-
mesiden www.tecpoint.dk 
 

 
Tecpoint sekretariat Netværksgruppens kontaktpersoner    Tecpoint kontaktperson 
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