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Rundbordssamtale om Danmarks digitale vækst
Erhvervs- og Vækstministeriet har inviteret til rundbordssamtale om Danmarks digitale vækst den 16. april
2012. Danmark skal have en vækstorienteret digital økonomi, hvor alle dele af erhvervslivet udnytter de nye
digitale muligheder, og hvor det store økonomiske potentiale i digitaliseringen af dansk erhvervsliv
realiseres. Det overordnede emne for rundbordssamtalen vil være, hvordan IKT kan bidrage til øget vækst
og produktivitet i Danmark. Vi skal blandt andet drøfte rammevilkårene for IKT-branchen, og hvordan de evt.
kan justeres med henblik på endnu bedre at kunne understøtte digital udvikling til gavn for væksten i
samfundet. Forberedelse af TI’s bidrag sker i EK-arbejdsgruppen.
Høringssvar vedrørende frekvenspolitisk rammemandat
Telekommunikationsindustrien har den 9. marts 2012 afgivet høringssvar vedrørende udkast til
frekvenspolitisk rammemandat. Telekommunikationsindustrien i Danmark (TI) er meget tilfreds med, at
Erhvervsministeriet, med sit udkast til frekvenspolitisk rammemandat, fortsætter arbejdet med at skabe de
frekvensrelaterede rammebetingelser, som kan medvirke til opfyldelsen af bredbåndsmålsætningen om 100
Mbit/s til alle i 2020.
Læs høringssvaret her.

Forbedret dialog med kommunerne på masteområdet
Som opfølgning på den aftale der blev indgået den 10. februar 2012 mellem telebranchen, KL, Danske
Regioner og Erhvervs- og Vækstministeren om forbedring af mobildækningen i Danmark afholdt TI den 19.
marts 2012 et møde med aftaleparterne for at forberede implementeringen af aftalen og tilrettelægge de
regionsopdelte dialogmøder, der i efteråret skal afholdes med deltagelse af regionerne, telebranchen og
kommunerne.
Der vil forud for møderne i samarbejde med KL blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse i
kommunerne, der kan være med til at belyse nærmere, hvordan kommunernes praksis er på området, og i
hvilke områder der opleves de største udfordringer med manglende mobildækning.
Spørgeskemaundersøgelsen forventes udsendt til kommunerne i april/maj 2012.
Teleselskaberne vil som forberedelse til hvert møde med kommunerne se nærmere på udbygningsplanerne i
de enkelte kommuner i relation til de udpegede områder, hvor der opleves manglende dækning. Formålet
med de regionsopdelte møder er skabe grundlag for en bedre forståelse mellem parterne, sikre en forbedret
dialog og bane vejen for, at parterne i samarbejde kan løse nogle af udfordringerne med manglende eller
dårlig mobildækning.
Tele2012 konferencen
Konferencen blev gennemført 14. marts 2012 i samarbejde mellem TI, DI/ITEK, IT-Branchen og teleteknisk
selskab. Der var ca. 130 deltagere. Konferencen har fået gode tilbagemeldinger og evalueringer – og der
syntes at være god opbakning til den nye mere interaktive form, som konferencen havde.
Præsentationerne og de forskelige resultater af brinstorms, drømmescenarier og reaktioner på oplæg kan
ses her: http://cloud.wizerize.com/Wizer/Authentication/LoginDirect?token=d824ee99-6d3a-47d0-a00927625e08fd45&eventTitle=Tele2012
På konferencen blev teleprisen uddelt for første gang. Virksomhedsprisen gik til Helena Elsas Centeret for
deres arbejde med videobaseret træning af hjerneskadede børn. Studenterprisen gik til tre studenter fra
Aalborg, som har arbejdet med at indarbejde mikroantenner i gadelamper. TI har i øvrigt afholdt en
workshop om dette projekt den 27. marts 2012.

TI årsdag og generalforsamling – 7. juni 2012
TI’s årsdag afholdes igen i år på Post- og Telemuseet i Købmagergade – torsdag den 7. juni 2012. Temaet
på årsdagen bliver telebranchens image. Nærmere information følger senere, men sæt allerede kryds i
kalenderen nu.
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