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Digital velfærd  
Regeringen har i dag fremlagt sin strategi for digital velfærd 
http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Strategi-for-digital-velfaerd_30sep  

Strategien er et vigtigt skridt i retning af at udnytte teknologiens potentiale til at sikre 
en lettere hverdag med bedre og mere fleksibel behandling for mange borgere, og der 
tages fat på et forpligtende samarbejde mellem de centrale aktører. Men der mangler 
også visioner og konkrete målsætninger for udbredelse og anvendelse af 
velfærdsteknologiske løsninger. Det gælder fx for det telemedicinske område, hvor vi 
allerede har haft mange vellykkede pilotforsøg og afprøvede teknologier. Her mangler 
vi at tage skridtet til at opstille konkrete målsætninger for udbredelsen og 
anvendelsen af teknologien i stedet for yderligere forsøg og analyser. 

Læs mere her: http://www.teleindu.dk/digital-velfaerd/  

Kommissionens hastværk - roaming 
EU-Kommissionen har fremlagt et udkast til forordning til yderligere regulering af bl.a. 
roaming i EU. I teleindustrien er vi generelt positive overfor bestræbelser, der retter 
sig mod at fremme et velfungerende digitalt indre marked i EU. Den foreslåede pakke 
forekommer dog utilstrækkelig set i forhold til at levere de forventede positive 
resultater i form af jobskabelse, vækst og innovation. Læs mere her: 
http://www.teleindu.dk/kommissionens-hastvaerk/  

Mobilantenners kvalitet 
EU-Kommissionen har nu besluttet at se nærmere på problemstillingen om 
mobiltelefoners antennekvalitet: 
http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Tech/2013/09/24/144117.htm  

Teleindustrien har sammen med Forbrugerrådet og Erhvervsstyrelsen arbejdet for at 
sikre en større gennemsigtighed for forbrugerne. Det er positivt, at EU-Kommissionen 
nu anerkender denne problemstilling. Læs mere her: 
http://www.teleindu.dk/mobilers-antennekvalitet/  

 

 



Gennemsigtighed for forbrugerne 
Politiken rejste den 21. september 2013 en kritik af, at mange kunder ikke anvender 
trafikken i deres datapakker og at selskaberne er for dårlige til at informere brugerne 
om deres reelle forbrug. Læs mere her: 
http://politiken.dk/tjek/forbrug/ECE2082763/mobilkunder-betaler-for-dyre-data-de-
aldrig-faar-brugt/  
For at det skal være let og enkelt for forbrugerne at få adgang til information om eget 
forbrug etc., indgik telebranchen, Forbrugerrådet og Erhvervsstyrelsen i juni 2013 en 
ny aftale, der sikrer forbrugerne bedre overblik over deres eget mobilforbrug. Læs 
mere om aftalen her: http://www.teleindu.dk/ny-aftale-forbedrer-forbrugerforhold/  

 
Ny guide til forældre – når små børn får telefon 
Danske børn er yngre og yngre, når de får deres første mobiltelefon. Derfor er der en 
stigende efterspørgsel blandt danske forældre efter vejledning om deres børns 
allerførste mobiltelefon. Medierådet for Børn og Unge har i samarbejde med TI og 
teleselskaberne 3, TDC, Telenor og Telia udgivet en mobilguide til forældre til de 9-12 
årige. Læs mere på TI’s hjemmeside: http://www.teleindu.dk/ny-guide-om-born-og-
mobiltelefoner/  

Dansk IGF 2013 – afholdt den 26. september 2013 
Dansk Internet Governance Forum er en årlig konference om internettets fremtid, som 
er åben for alle med interesse i internettet. Dansk IGF arrangeres bl.a. i samarbejde 
med TI. På konferencen havde TI en session i samarbejde med Share With Care, 
Forbrugerrådet, Medierådet og DI/ITEK om kulturens digitale forretningsmodeller. På 
sessionen blev der bl.a. diskuteret, hvordan den kulturelle industri arbejder med den 
digitale udfordring, hvordan branchen kan stimulere udviklingen af nye danske 
kulturelle digitale tjenester, der imødekommer forbrugernes ønsker og behov og 
baserer sig på bæredygtige forretningsprincipper.  

Behov for ny vækst 
Erhvervsstyrelsen har netop fremlagt rapporten Økonomiske Nøgletal for telebranchen 
2012 http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/594719/5  

Rapporten viser, at den samlede omsætning i telebranchen er faldet fra 2011 til 2012. 
Antallet af ansatte i telebranchen er reduceret i samme periode, og investeringerne i 
udbygning af telenettene er faldet med 3,9 pct. fra 2011 til 2012.  

Nøgletallene for telebranchen for 2012 viser meget klart, at der er behov for at sætte 
fokus på at sikre ny vækst, reducere omkostningerne i branchen og skabe øgede 
incitamenter til at investere. Udbygningen af en velfungerende og moderne digital 
infrastruktur er en helt grundlæggende forudsætning for at vi som samfund kan 
udnytte potentialet ved brug af ny teknologi og sikre vores andel af væksten i den 
digitale økonomi. 

Læs mere her: http://www.teleindu.dk/behov-for-ny-vaekst-i-telebranchen/  

TI høringssvar 
TI har i september 2013 afgivet følgende høringssvar:  



 
16. september 2013 – TI og IT-Branchen fælles høringssvar til Erhvervsstyrelsen 
vedrørende bekendtgørelsen om etablering af nøddrift af elektroniske 
kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion. Læs høringssvaret 
her: http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/TI-og-ITB-høringssvar-
nøddrift-af-elektroniske-kommunikationstjenester-16.pdf  
 
24. september 2013 – TI og IT-Branchen fælles høringssvar til EU-Specialudvalget for 
konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål om Kommissionens forslag om et 
indre marked for telekommunikation. Læs høringssvaret her: 
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/08/Høringssvar-TI-og-ITB-EU-
specialudvalget-indre-marked-for-telekommunikation-24.pdf  
 
27. september 2013 – TI høringssvar til Naturstyrelsen vedrørende forslag til 
Landsplanredegørelsen 2013. Læs høringssvaret her: http://www.teleindu.dk/wp-
content/uploads/2012/08/TI-Høring-over-forslag-til-Landsplanredegørelse-2013-
27.pdf  
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