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Økonomisk presset telebranche 
Omsætningen i telebranchen falder, - beskæftigelsen falder og investeringerne falder!  
 
Det viser de Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013, som Erhvervsstyrelsen 
netop har offentliggjort: http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/785879/5 

Udviklingen er bekymrende og burde give anledning til politisk opmærksomhed og 
løftede øjenbryn. For vi har brug for en velfungerende telebranche i Danmark, der 
investerer i bredbånd og mobilnet i hele landet. Det er forudsætningen for vækst, 
beskæftigelse, udvikling og en effektiv offentlig sektor. 
 
Fra TI efterlyser vi politisk fokus på, hvad der skal til for at stimulere investeringer i 
infrastrukturen og gøre det attraktivt for teleselskaber at være til stede på det danske 
marked. 
 
Det bør være den røde tråd i dansk telepolitik at gøre det attraktivt at investere i 
infrastrukturen og være til stede på det danske marked. Det er nødvendigt med 
investeringer for at kunne tilbyde kunderne moderne og gode løsninger. Den røde tråd 
er vanskelig at få øje på i øjeblikket. 
 
Læs hele indlægget her: http://www.teleindu.dk/okonomisk-presset-telebranche/ 

 
Mobilhuller 
Erhvervsministeren meldte for nylig ud, at han anså brugen af mobilforstærkere som 
et middel til at lukke mobilhuller. Hos teleselskaberne har man været noget 
tilbageholdende med at anvende forstærkere i nettene, idet de indebærer en stor 
risiko for at skabe forstyrrelser – og derved kan gøre større skade end gavn. Det viser 
en række sager, som Erhvervsstyrelsen har været med til at afdække, hvor bl.a. 
fiskere ulovligt har anvendt forstærkerløsninger og skabt store forstyrrelser for 
mobildækningen i store havneområder. TI indgår nu i yderligere dialog med 
Erhvervsstyrelsen om mulighederne – hvor vi bl.a. også skal se på erfaringerne fra 
Sverige. 
 
En anden mulighed for forbrugerne er at vælge en telefon med en god antenne. Her 
viser Professor Gert Frølunds målinger, at der er enorme forskelle på telefonerne – og 
hvis du vælger en telefon med en god antenne, så vil du også opleve en markant 



bedre dækning. Læs evt. mere her: 
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Nordjylland/2014/09/29/071526.htm  

 
Dansk film 
Efter flere års drøftelser med filmbranchen er debatten endt i et slagsmål om filmskat. 
Det er beklageligt, at filmbranchens aktører ser det som den eneste løsning at kræve 
penge af andre i stedet for at have fuldt fokus på, hvordan man kan udvikle 
forretningen og komme ud til brugerne med indholdet på digitale platforme. 
 
Men der er intet grundlag for en filmskat på internettet. Teleselskaberne har ingen 
indtægter på dansk film og tjener ikke på trafikken – hverken den lovlige eller den 
ulovlige.  
 
I forbindelse med den verserende debat om dansk film har en række organisationer, 
der repræsenterer både erhvervslivet, it- og telebranchen og forbrugerne rettet 
henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeren og Kulturministeren, hvor budskabet er, 
at der absolut intet grundlag er for at pålægge teleselskaber en sådan skat. 
 
Læs mere her og se brevet til Erhvervs- og Vækstministeren samt Kulturministeren: 
http://www.teleindu.dk/oprab-til-ministre/  
 
Der er fortsat muligheder for, at der mellem aktører i filmbranchen og udbydere af 
videotjenester i teleindustrien kan indgås konkrete aftaler om i højere omfang at 
bringe indhold – og meget gerne også aktuelle og gode danske film - ud på digitale 
tjenester. Men rammerne er, at det er kommercielle aftaler, som giver værdi for alle 
parter – ikke mindst for forbrugerne. 

 
Code of Conduct – blokeringer 
TI har i samarbejde med Rettighedsalliancen udarbejdet Code of Conduct for 
håndtering af domstols- eller myndighedsafgørelser om spærring i forbindelse med 
rettighedskrænkelser. CoC er udarbejdet efter opfordring fra Kulturministeriet og som 
led i en række tiltag for at mindske omfanget af rettighedskrænkelser på Internettet. 
 
Formålet med CoC er at forenkle og effektivisere implementering af afgørelser om 
DNS-blokering således, at såfremt der træffes afgørelser om spærring rettet mod en 
Internetudbyder enten af en domstol eller af en anden offentlig myndighed baseret på 
specifik lovgivning – så følger hele branchen denne afgørelse. 

 
Konstruktiv mobildebat 
Det er populært i pressen at bringe historier om mobilhuller, og de konsekvenser det 
kan have, når mobildækningen svigter. 
 
Men ind imellem lader pressen sig spænde for en vogn og løber lidt for hurtigt med på 
en dagsorden uden at stille de kritiske spørgsmål og forholde sig til kritikernes 
motiver – og uden at forelægge kritikken for den part, som kritiseres, og som muligvis 
kan bidrage til en mere fuldstændig version af den historie, som præsenteres for 
læserne og lytterne. 



 
Det var, hvad der skete på redaktionen på DR Sjælland i sommervarmen – læs mere 
her: http://www.teleindu.dk/konstruktiv-mobildebat/  

 
Konference om telemedicin 
Den 5. december 2014 sætter TI sammen med Medicoindustrien og Karin Gaardsted 
(S) fokus på telemedicin med konferencen: Telemedicin – hvordan bliver vi 
verdensmestre? Konferencen holdes i Fællessalen på Christiansborg.  
 
Umiddelbart synes forudsætningerne for at være blandt de bedste i verden til at 
udvikle og tage telemedicinske løsninger i brug at være rigtig gode i Danmark. Vi har 
et velfungerende offentligt sundhedsvæsen, en it-parat befolkning, en veludbygget 
digital infrastruktur og et erhvervsliv, der er parate til at udvikle og levere 
løsningerne. 
 
Men hvad skal der til, for at vi kan tage springet og udnytte det fulde potentiale ved 
brug af teknologien? Hvordan sikrer vi, at der er incitamenter til at investere i den 
digitale infrastruktur, så der er god mobil- og bredbåndsdækning til alle? Er de 
tekniske løsninger til stede? Hvad er barriererne? Er de politiske målsætninger klare 
og ambitiøse nok? Hvad er den samfundsøkonomiske værdi ved brug af 
telemedicinske løsninger? Giver det værdi for borgerne, og giver det højere kvalitet i 
behandlingen? Er regionerne og kommunerne parate til at implementere løsninger og 
høste gevinsterne? Er erhvervslivet parate til at levere?  
 
Disse og mange andre spørgsmål sætter vi fokus på ved konferencen, hvor vi har 
inviteret mange af de centrale aktører og eksperter til at give oplæg og input og 
deltage i drøftelserne. 
 
Tilmelding til konferencen kan ske til Susanne på post@teleindu.dk  
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