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1 Turisme

Indsats: Øge antal overnatninger
Der er en generel udfordring med at øge antallet af overnatninger i Syddjurs
Kommune.

Turister forventer i stigende grad at have samme digitale muligheder, når de er
på ferie, som de har på egen bopæl i deres eget lokalområde og land.
Det er derfor vigtigt, at såvel danske som udenlandske turister – uanset hvor de
bor eller opholder sig i Syddjurs Kommune – oplever let adgang til billigt eller
helt gratis internet, herunder også adgang til diverse lokalitetsbestemte services. Konkret kan dette etableres via hot spots i byerne og ved populære turistattraktioner, ligesom der kan etableres adgang til højhastighedsinternet i
sommerhuse, på hoteller, vandrehjem og campingpladser.
Ved at opsamle data fra tjenester, som turisterne bruger (fx mobile tjenester),
kan man analysere turisternes adfærd og opnå værdifulde indsigter, der kan
anvendes i kommuneplanlægningen og i turisterhvervets services og indsatser.
Syddjurs har muligheden for at blive førende på dette felt, hvilket alt andet lige
vil stille Syddjurs bedre i konkurrencen om at tiltrække turister.

En af udfordringerne er, at få langt flere sommerhuse i Syddjurs Kommune tilsluttet højhastighedsnettet, så de bliver attraktive at leje.
Der er potentiale i at understøtte udviklingen af ’det smarte sommerhus’, herunder hvilke services, der kan tilbydes de overnattende gæster uanset overnatningsform, og som får dem til at blive længere i kommunen.
Det vil vi:
 Vi vil arbejde for at sommerhuse i Syddjurs Kommune tilsluttes højhastighedsnettet
 Vi vil understøtte udviklingen af det smarte sommerhus
 Vi vil understøtte udvikling af digitale services til turisterne i samarbejde med
turismeaktørerne
Det gør vi:

Ud over traditionel turisme kan man også forstille sig, at adgang til højhastighedsinternet vil gøre det attraktivt for såvel ejere som lejere af sommerhuse
at have ophold i længere perioder, hvor de evt. arbejder via internettet i sommerhuset. Dette vil skabe øget liv og omsætning i lokalområderne.

 Vi medvirker i kampagner målrettet sommerhus udlejerne for at synliggøre
potentialet i en højhastighedsforbindelse

I tæt samarbejde med Destination Djursland vil vi understøtte tilbud og tjenester
til den digitale turist.

 Vi sætter fokus på, hvordan der kan skabes sammenhæng i digitale services
til turisterne og effekten heraf

 I samarbejde med andre aktører indgår vi i idéudvikling og forsøgsprojekter
med fokus på det smarte sommerhus
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Indsats: Styrke partnerskaber mellem turistattraktioner og kommune

Indsats: Øge omsætningen i den handel turister genererer i kommunen

Ved at tænke på tværs af de indsatser, som de enkelte turistattraktioner og
kommunen som turismeaktør gennemfører, kan der genereres ny viden om turisterne og nye muligheder for at servicere turisterne, så deres positive oplevelse af Syddjurs øges.

Der peges på, at den manglende koordination mellem attraktioner, udbydere af
overnatninger, handelslivet, herunder spisesteder og kommunen, er en udfordring ift at øge turisternes handel.

De mange turistattraktioner og Syddjurs Kommune kan sammen videreudvikle
den digitale turistinformation, så man møder og servicerer turisterne på de platforme, hvor de ønsker og forventer det.
Samtidig er der et potentiale i at udnytte smarte løsninger til at få bedre kendskab til de turister, der gæster kommunen; det både være sig ift bevægemønstre, præferencer, hvor de opholder sig (i eller udenfor Syddjurs) etc.
Det vil vi
 Vi vil stille forskellige platforme (bærbar, tablet, mobil) til information-as-yougo til rådighed
 Vi vil øge viden om de turister, der gæster Syddjurs Kommune
Det gør vi
 Vi tager initiativ til samarbejde med alle udbydere af turistinformation for at
digitalisere informationerne og få sammenhæng i dem

For at øge koordinationen kan fx udvikling af en fælles digital oversigt synliggøre tilbuddene i kommunen og dermed gøre det lettere for alle at orientere sig i
tilbuddene i kommunen. En anden måde kan være at understøtte løsninger, der
samler handlen i en app eller lignende.
Det vil vi
 Vi vil initiere et samarbejde mellem forskellige udbydere af tilbud med relevans for turister i kommunen
 Vi vil synliggøre potentialet i at koordinere de forskellige tilbud, så det bliver
enkelt og overskueligt for turister at orientere sig
Det gør vi
 Vi arbejder for, at alle relevante informationer bliver samlet i det samme interface
 Vi motiverer og faciliterer samarbejde mellem de forskellige udbydere
 Vi inviterer løbende til åben idéudvikling

 Vi arbejder for at få etableret fri wi-fi i byerne
 Vi arbejder for at udvikle systemer til at indfange data om turisterne indsamle
viden og data om de turister, der gæster kommunen
 Vi stiller alle relevante data til rådighed til udvikling af nye løsninger
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Indsats: Sikre nem mobilitet til attraktionerne

Eksempel på open data og turistservice

En del attraktioner er nemmest at komme til, hvis man kan transportere sig i bil.
Der findes dog mange andre måder at komme frem på ved at kombinere transportformer. Det vigtigste er, at det er nemt at sammensætte sin rejse.
Samtidig kan en øget viden om hvilket rejsemønstre gæsterne i attraktionerne
har før og efter besøget, medvirke til at målrette tilbud om transport og skabe
alternative løsninger.
Det vil vi
 Vi vil arbejde for at kombinere forskellige transportformer for at øge tilgængeligheden til attraktionerne
 Vi vil arbejde for alternative mobilitetsløsninger
Det gør vi
 Vi samarbejder tæt med Djurs Mobilitet om at igangsætte forsøgsordninger
som udvikler attraktive mobilitetsløsninger
 Vi involverer attraktionerne i udviklingsprojekter om at kombinere forskellige
transportformer

North Somersets turist- og kulturarvshjemmeside bruger åbne data til
at informere besøgende og turister om aktiviteter og arrangementer.
For at gøre turistdata så ’levende’ og brugervenlige som muligt, har
turistrådet udviklet site- og datastruktur. Rådets medarbejdere (bl.a.
ansatte i økonomiudvikling, miljø og business intelligence) fandt ud af,
hvor man kunne hente relevante data, lavede en liste og bestemte,
hvilke data der var mest relevante og interessante at vise på sitet ved
at sætte sig i turisternes sted.
Medarbejderne gik også sammen med lokale biblioteker og lokalsamfundet for at skaffe flere oplysninger om egnen og om de historiske
billeder, de havde. De tilføjede ekstra metadata og brugte standardskemaer, hvorved dataene blev brugbare i mange flere sammenhænge. For eksempel lagde udviklerne data om geografisk lokation og data
om offentlig transport ind.
At åbne for turistinformation på et website har gjort det muligt at involvere lokale udviklere og eksterne grupper og udfordre dem til at udvide
og forbedre den information, som websitet tilbyder. Websitet blev lanceret samtidig med lokale udstillinger, som allerede havde skabt interesse for området. Der var stor trafik på sitet, og der blev kigget på
mange andre attraktioner på sitet, hvilket fortæller noget om, at brugerne forlængede deres besøg og undersøgte området mere bredt ud
fra den information, de fandt på sitet. I sidste ende har det været med
til at støtte den lokale økonomi.
Turist-websitet viser desuden lokale arrangementer, så brugere fra
området kan se ét sted, hvad der sker i området.
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2 Erhverv og iværksætteri
Højhastighedsinternet er et attraktivt fundament for virksomheder, som i deres
forretningsmodel er afhængige af stabil internetforbindelse med høj hastighed.
Det kan fx dreje sig om virksomheder inden for det grafiske område, medieområdet, teleservice eller databehandling.
Virksomheder kan etablere sig på et relativt lavt omkostningsniveau i Syddjurs,
samtidig med at medarbejderne vil have nærhed til unik natur og let adgang til
udnyttelse af udbuddet i Aarhus-området. Det vil gøre det lettere at tiltrække
medarbejdere og samarbejdspartnere, som i en kortere eller længere periode
(sam)arbejder remote fx i Aarhus, København eller i princippet et vilkårligt sted
på jordkloden.
Alle virksomheder kan med de rette teknologier og den fornødne netværkskapacitet komme tættere på kunder og samarbejdspartnere. Desuden vil virksomheden internt blive tættere forbundet uafhængig af tid og sted.

Indsats: Understøtte kreative iværksættermiljøer
Iværksættere har, udover et sted at være og adgang til diverse faciliteter, også
behov for at bliver understøttet i forhold til erhvervsservicetilbud, at få adgang til
viden om etablerede virksomheder i nærområdet inden for samme felt, at afprøve deres løsninger i mindre skala i kommunen etc.
Gennem et tæt kendskab til iværksættervirksomhederne og deres behov for at
blive understøttet kan Smart Syddjurs igangsætte udvikling af konkrete tiltag.
Det vil vi
 Vi vil sikre iværksættere adgang til viden, der understøtter deres virksomhed
 Vil vil etablere Living Labs, hvor iværksættere kan teste deres løsninger
Det gør vi
 Vi samler relevant information om og til iværksættere – og gør den tilgængelig digitalt
 Vi stiller os til rådighed for i samarbejde med iværksættere at eksperimentere med nye, innovative løsninger

Dette kan danne grundlag for helt nye produkter og ydelser, innovative forretningsprocesser samt effektivisering af eksisterende forretningsprocesser. Alt
sammen medvirker til at styrke produktiviteten – og dermed konkurrenceevnen
for erhvervslivet.
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Indsats: Understøtte erhvervsservicen i kommunen

Eksempel på indsamling af kendskab til kunderne

For at optimere erhvervsservicen, forstået som myndighedsbehandling, uden at
anvende flere ressourcer er det vigtigt hele tiden at have fokus på, hvordan digitale løsninger kan understøtte de etablerede virksomheders udvikling og give
dem en nem og smart adgang til kommunens tilbud.
Det vil vi
 Vi vil sikre selvbetjeningsløsninger, der gør det nemt at kommunikere med
kommunen
Det gør vi
 Vi understøtter og inspirerer udviklingen af kommunale selvbetjeningsløsninger

Indsats: Øge omsætning i handlen
Handlen er i mange mindre byer presset og for at øge omsætningen er det vigtigt at kende kundernes behov og sikre synlighed og sammenhæng i byernes
forretningsområder. Smart Syddjurs kan i samarbejde med de detailhandlende
indsamle viden om kundernes bevægemønstre/indkøbsmønstre, der kan anvendes i planlægning, placering af informationer, udvikling af infrastrukturen mv.
Det vil vi
 Vi vil øge detailhandlens kendskab til deres kunder
 Vi vil medvirke til at få viden, der kan bruges i kommunens planlægning
Det gør vi
 Vi arbejder for at udvikle forsøgsprojekter, der udvikler detailhandlen i kommunens byer

I starten af 2016 etablerede Ry Cityforening et forsøg, hvor de ved
hjælp af wifi sniffere, ville have en bedre forståelse af de kunder, der
handler i Ry. Hvilke butikker besøger de? Hvordan er deres bevæge
mønster osv.?
Data er indhentet ved hjælp af såkaldte wifi-trackere, dvs. små selvstændige enheder, der monitorerer wifi trafikken i et område. I projektet
blev opstillet 16 wifi trackere i Ry blandt medlemmerne af City foreningen. Mobiltelefoner og andre enheder der gør brug af wifi til kommunikation eller til positionering udsender forespørgsler efter hvilke wifi netværk, der er tilgængelige i nærområdet. Wifi trackere kan aflæse telefonens mac adresse, et tidsstempel for registreringen, signalstyrke
samt forespurgte netværks navne.
Projektet opsamlede data i 15 dage. I alt opsamlede projektet på tværs
af dage og trackere 3.578.768 log linjer. I gennemsnit på tværs af
trackere registreredes hver dag 6643 forskellige mac adresser.

Analysen viser, at i gennemsnit på tværs af butikker og dage er det
22,9%, altså næste en fjerdedel af alle kunder, der besøger en eller
flere andre butikker samme dag. Derfra kan man plotte de butikker, der
oftest besøges samme dag.
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Indsats: Udvikle det innovative landbrug
Eksempler på idéer
Landbruget er et vigtigt erhverv i Syddjurs og samtidig en del af fortællingen om
de lokale råvarer. Ved at inddrage landbruget i udviklingen af smarte løsninger
på tværs af sektorer kan Smart Syddjurs medvirke til at udvikle det innovative
landbrug.
I samspil mellem kommunen og landbruget, herunder Djursland Landboforening, kan både de kommunale ydelser og landbrugets forhold i Syddjurs
Kommune udvikles.
Det vil vi
 Vi vil understøtte projekter, der kombinerer landbrug, fødevarer og fortællingen om Syddjurs
 Vi vil arbejde for fælles løsninger mellem kommunen og landbruget, der optimerer begges ressourceforbrug
Det gør vi
 Vi arbejder for at inspirere til tværgående samarbejder mellem landbrug og
andre sektorer om udvikling af smart-løsninger, som både understøtter landbruget og aktiverer indsamlede data til andre formål, fx turisme

GPS tracking af dyrehold i Nationalparken
Det er muligt via eksisterende teknologi at overvåge en dyrefloks vandringer og aktivitetsniveau ved hjælp af GPS-tracking
af det enkelte individ.
Indsamlingen af data kan støtte landmanden i vurdering af, om
der er unormalt højt eller unormalt lavt aktivitetsniveau blandt
dyrene og på den måde afgøre, om der er brug for tilsyn, dyrelæge eller lignende. Tilsynsopgaven kan dermed planlægges
efter behov fremfor efter en fast kalender og muligvis effektiviseres.
De indsamlede data kan - evt. kombineret med fotos fra droneoverflyvning - præsenteres som digitale kort for Nationalparkens
besøgende som wayfinders til dyreflokkens aktuelle position
Anvendelse af ”BorgerTip”-løsninger til at optimere hegn- og
vejvedligeholdelse i høstsæsonen
I høstperioden færdes landmænd med store maskiner på mindre veje i kommunen. Mulighed for via en mobilapp at tage et
billede af et vej- elle hegnsproblem og indsende direkte til
kommunens vej- og parkafdeling kan medføre hurtig udbedring
og dermed reduktion af landmandens transportvanskelighed.

 Vi arbejder for at skabe løsninger, som gør kommunikationen mellem landbrug og kommune enkel
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3 Kommunen som virksomhed

taliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategien har overvejende fokus på kultur og
forandringsledelse, mens Smart Syddjurs skal arbejde med anvendelse af
smarte teknologier.

Indsats: Styrke frivillighedsområdet
Alle tendenser, strategier og politiske udmeldinger peger i retning af øget digitalisering af borger- og virksomhedskontakten til kommunen. Det gælder kommunikation, sagsbehandling og leverance af serviceydelser.
Målsætningen er dels at yde en bedre og mere effektiv service til borgere og
virksomheder, dels at effektivisere kommunens arbejdsprocesser. Der skal kort
sagt leveres mere for mindre.
Forudsætning for at kunne digitalisere kommunikation, sagsbehandling og leverance af serviceydelser er, at der er internetadgang til borgerne og virksomhederne. Der er i denne forbindelse en direkte sammenhæng mellem dækning,
stabilitet og kapacitet – og omfang, effektivitet og kvalitet af den service, som
Syddjurs Kommune kan levere via de digitale kanaler.

Frivillige spiller en større og større rolle i udviklingen af de kommunale tilbud, fx
inden for kulturområdet og ældreområdet. For at eksperimentere med hvordan
frivillige kan tænkes ind i/sammen med de kommunale tiltag, samtidig med at
det gøres enkelt at bidrage, kan Smart Syddjurs styrke anvendelsen og udviklingen af digitale løsninger, der understøtter kommunens frivillighedspolitik.
Det vil vi
 Vi vil gøre det nemmere at være frivillig i Syddjurs Kommune ved at skabe
overblik og samle information
 Vi vil involvere borgerne i udvikling af digitale værktøjer, der understøtter
deres indsats
Det gør vi

Velkendte områder, hvor dette gør sig gældende, er i ældrepleje, telemedicin,
psykiatri, tolkeservice og uddannelse. Der er flere områder, og mange flere er
på vej. Hertil kommer, at adgang til nye data og Internet of Things, som højhastighedsnettet vil være grundlaget for, giver helt nye muligheder i forhold til effektivisering af drift og vedligeholdelse af den samlede fysiske infrastruktur,
herunder bygninger, veje, trafik og energi.

 Vi sikrer koordinering mellem de forskellige forvaltninger, for at opnå størst
mulig synergi mellem de forskellige frivilligindsatser
 Vi arbejder for at der udvikles digitale værktøjer, som gør det lettere at yde
en frivillig indsats

Smart Syddjurs’ indsats på dette område skal koordineres med Syddjurs Kom1
munes Digitaliseringsstrategi for at undgå overlap. Smart Syddjurs skal sikre
udviklingen af nye innovative løsninger, som skaber nye muligheder for kommunen som virksomhed – og har dermed et andet fokus, end kommunens digi1

https://www.syddjurs.dk/om-kommunen/digitalisering/digitaliseringsstrategi-i-sydjurs
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Indsats: Forbedre mobilitet

Indsats: Understøtte velfærdsydelser

At forbedre mobiliteten er ikke nødvendigvis bare at bygge flere veje, det kan
også være at gøre det muligt at bevæge sig ved at kombinere flere transportformer for at gøre hele Syddjurs tilgængelig. For at gøre det smart kræver det
nem adgang til fx at booke el-drevne pendlercykler etc.

Velfærds- og sundhedsteknologi kan sikre nye og bedre services til borgerne i
kommunen for uændrede eller færre ressourcer. Der arbejdes allerede meget
med velfærds- og sundhedsteknologi i kommunen. Smart Syddjurs skal medvirke til at der tænkes på tværs af de kommunale forvaltninger i anvendelsen af
digitale løsninger, samt involvere eksterne aktører, der understøtte velfærdsydelserne.

Smart Syddjurs kan understøtte denne udvikling som er forankret i Djurs Mobilitet ved at stille viden om digitale løsninger og potentialer til rådighed.
Det vil vi
 Vi vil understøtte udviklingen af et prøvelaboratorium for mobilitetsløsninger
til gavn for virksomheder og borgere
Det gør vi
 I samarbejde med Djurs Mobilitet arbejder vi for at inspirere til udvikling og
afprøvning af digitale mobilitetsløsninger

Det vil vi
 Vi vil sætte fokus på at synliggøre anvendelse af højhastighedsnettet i udvikling af nye måder at levere velfærd på
 Vi vil inddrage nyeste erfaringer fra andre kommuner og Region Midtjylland
for at skabe ressourceeffektive løsninger
Det gør vi
 Vi arbejder for at data samtænkes på tværs af forvaltningerne med henblik
på at optimere kommunens ressourceforbrug og øge kvaliteten i kerneydelserne. Eksempelvis via den eksisterende løsning ”Min indsigt”, hvor borgerne kan følge egen sag i kommunens centrale dokumentsystem, til at omfatte
alle relevante fagsystemer
 Vi understøtter eksperimenter omkring administrative robotter, der håndterer
hyppigt gentagne, rutineprægede arbejdsgaver – eksempelvis konteringer i
økonomisystem eller som en ”borgerservice-robot”, der guider borgen til rette sted i de forskellige offentlige borgerportaler
 Vi arbejder videre med smarte kombinationer af de informationer, som indsamles via eksisterende velfærdsteknologier og –robotter, så man på den
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måde øger trygheden, højner servicekvaliteten og får mere værdi af allerede
gjorte investeringer

Eksempel på idéer
Administrative robotter
Kommunerne råder over et meget stort antal blanketter og ansøgningsskemaer på hjemmesiderne, En begrænset del af disse er ”end-to-end” understøttet – ofte printes en modtaget blanket ud og en medarbejder indtaster oplysningerne i relevant
fagsystem. Disse opgaver kunne håndteres af en administrativ
robot, der fuldautomatisk opsamler borgerindtastninger i fx
PDF-ansøgningsskemaet, kvalitetssikrer og bearbejder oplysningerne, anmoder borgeren om supplerende oplysninger, fejlretninger og uploader materialet til relevant fagsystem. Effekten
vil være lavere ressourceforbrug på rutineprægede opgaver og
lavere risiko for fejlindtastninger.
Kombination af teknologier i ældreplejen
Indenfor ældreplejen vil kombination af forskellige smarte teknologier muliggøre, at der kan gennemføres virtuelle tryghedsbesøg i form af videoopkald, når der konstateres et særligt behov.
Det kan fx være, at en tryksensor i gulvet viser et konstant tryk,
eller at el-forbruget er unormalt lavt - og personalet derfor kalder op for at undersøge, om den ældre er faldet eller er blevet i
sengen. Effekten er større tryghed for den ældre og pårørende
og et reduceret kørselsbehov for kommunens medarbejdere.
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