
 
 

 
 
TI NYHEDSBREV – marts 2016          
 

I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

 Sessionslogning 

 Teleindustriens årsmøde 

 Tele 2016 konference  

 Indendørs dækning seminar 

 

 

Sessionslogning 

Det er meget positivt, at Justitsministeren har udskudt planerne om sessionslogning og har 

lyttet til nogle af de bekymringer, der er blevet rejst bl.a. fra DI, IT-Branchen, Metal, Prosa, 

Advokatsamfundet, Teleindustrien og mange andre organisationer. 

http://www.dr.dk/ligetil/indland/justitsministeren-dropper-forslag-om-

internetovervaagning 

Fra Teleindustriens side er det klart, at udsigten til en milliard-regning har stået højt på 

listen over vores betænkeligheder ved at skulle genindføre sessionslogningen. Men det er 

ikke kun økonomien, der har stået højt på listen. 

Vores betænkeligheder handler i høj grad også om de juridiske problemstillinger og den 

overvågning, som kunderne udsættes for. 

Vi har fra starten af processen - og vil fortsat i den videre proces arbejde for at finde 

afbalancerede og proportionale løsninger - både hvad angår økonomi og den overvågning, 

som tele- og internetkunderne udsættes for. Vi er stærkt betænkelige ved at udvide 

overvågningen - og det er vigtigt hele tiden at holde sig for øje, at der er tale om et indgreb i 

den personlige frihed. Med Justitsministeriets egne ord, så er det altså vigtigt, at 

overvågningen og logningen begrænses til det "strengt nødvendige". Hvad der er "strengt 

nødvendigt", kan man så sikkert have forskellige opfattelser af. 

http://www.dr.dk/ligetil/indland/justitsministeren-dropper-forslag-om-internetovervaagning
http://www.dr.dk/ligetil/indland/justitsministeren-dropper-forslag-om-internetovervaagning


Vi ser nu frem til en grundig og saglig dialog med Justitsministeriet og politiet om sagen. 

Teleindustriens årsmøde  

Efter generalforsamling i TI er der tradition for at holdes et årsmøde/miniseminar. I år 

er fokus på Tele og Smart City. Hvad sker der og hvordan håndterer man privacy. I de 

samme dage er der en stor international konference Greater Copenhagen Smart 

Solutions. 

 Det er gratis at deltage. Det sker 7. juni fra kl 14.30 til kl 16.30. Hvorefter der bydes 

på forfriskninger og lidt til ganen. Tilmelding til post@teleindu.dk 

 

Tele 2016 konference  

DI Digital, Teleindustrien, IDA Tele og IT-Branchen afholder konferencen Tele 2016 

tirsdag den 11. april 2016. Temaet for konferencen er, hvilke ønsker der er til 

telepolitikken anno 2016 og et moderniseret teleforlig. Vi har inviteret Forsynings- og 

energiminister Lars Christian Lilleholt til at åbne konferencen. Herefter vil bl.a. 

teleselskaber, kommuner og regioner komme til orde for at drøfte de udfordringer vi 

står overfor med stimulere investeringerne i den digitale infrastruktur og sikre 

bredbånd og mobildækning i hele landet. Formiddagen afsluttes med en spændende 

paneldebat mellem ordførerne på teleområdet om kursen i dansk telepolitik. 

Om eftermiddagen ser vi nærmere på visionerne for det digitale samfund. Dette 

omfatter vækstpotentialet ved digitalisering - men også hvad det er for et Danmark, 

den digitale infrastruktur kan være med til at forme. 

Konferencen foregår i IDA Huset på Kalvebod Brygge 31-33. Pris 995 kr. 64 pladser 

tilbage. Tilmeld her. 

 

Hvordan optimerer vi indendørs dækning? 

Mange oplever en dårlig mobildækning, når de ringer indendørs. Det skyldes bl.a., 

at nye bygninger er opført efter energieffektive standarder, og at bygninger 

energirenoveres med materialer, som radiobølger har svært ved at trænge 

igennem. Men hvad kan man gøre ved det? Dette seminar sætter fokus på de 

forskellige udfordringer, og hvordan mobildækningen kan optimeres. Det 

henvender sig til deltagerne i et byggeprojekt, dvs. arkitekter, bygherrer, 

developers, bygherrerådgivere, totalrådgivere og entreprenører. 

Seminar arrangeret af DS (Dansk Standard) i samarbejde med bl.a. Energistyrelsen og 

Teleindustrien. Holdes to gange den 13. juni. Tilmelding: ds.dk/mobil 1 (9-12.30) og 

ds.dk/mobil2 (13.30-17.00) Her kan man også se programmet. 

mailto:post@teleindu.dk
https://universe.ida.dk/arrangement/tele-2016-316951/

