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Telebranchens omdømme 

EPSI rating har lavet en ny analyse af telebranchens omdømme. Undersøgelsen viser 

bl.a., at de danske mobilkunder er de mest tilfredse i Skandinavien, men telebranchen 

har fortsat udfordringer med utilfredse kunder, særligt på bredbånd. 

Læs mere om undersøgelsen her http://www.teleindu.dk/ny-omdommeundersogelse/  

 

Bødebreve og objektivt ansvar 

Vækstteamet for kreative erhverv har afgivet sine anbefalinger til regeringen. 

Vækstteamets anbefalinger omfatter en anbefaling om objektivt ansvar på 

bredbåndsforbindelser og håndhævelse med bødebreve over for internetbrugere, hvis 

internetforbindelse er blevet brugt til at krænke ophavsretten. 

Fra telebranchens side ser vi med bekymring på forslaget, som markant adskiller sig 

fra den indsats, vi nu gennem en årrække har prioriteret i samarbejde med 

RettighedsAlliancen og Kulturministeriet, hvor der har været fokus på at styrke 

udbuddet af lovlige tjenester, blokere for de ulovlige tjenester og med ShareWithCare 

indsatsen guide brugerne i retning af de lovlige alternativer. 

Regeringen bør klart afvise forslaget fra vækstteamet, idet en model med udsendelse 

af bødebreve til internetbrugerne vil indebære en markant – og givetvis også ulovlig – 

øget overvågning af internetbrugerne, udveksling af følsomme personoplysninger og en 

markant svækkelse af retssikkerheden. 

Der er på ingen måde tale om et vækstfremmende tiltag. Forslaget er en digital 

væksthæmmer. 

http://www.teleindu.dk/ny-omdommeundersogelse/


Læs vækstteamets anbefalinger her https://em.dk/nyhedsarkiv/2018/oktober/de-

kreative-erhverv-kan-bidrage-markant-til-danmarks-fremtidige-vaekst/  

 

Nyt samarbejde om cyber- og informationssikkerhed i Danmark 

Den stigende digitalisering af samfundet øger behovet for at styrke cyber- og 

informationssikkerheden i Danmark, herunder ikke mindst i de samfundskritiske 

sektorer. Derfor er Finans Danmark, Danske Regioner, Dansk Energi, Teleindustrien 

(på vegne af branchesamarbejdet i telesektoren) og Danske Rederier gået sammen i 

en ny cyberalliance. Målet er at bidrage til, at det danske samfund trygt og sikkert kan 

fortsætte den digitale omstilling. 

Med alliancen er det hensigten at styrke videndeling og dialog om cyber- og 

informationssikkerhedsforhold mellem de samfundskritiske sektorer. Endvidere er det 

hensigten at styrke udbuddet af stærke cyberkompetencer i Danmark  

Som en første aktivitet afholder sektorerne i fællesskab den 1. november 2018 en 

konference om cyber- og informationssikkerhed i Danmark. 

Læs om konferencen her http://www.teleindu.dk/cybersikkerhed-i-samfundskritiske-

sektorer/  

 

Transparens i BEREC 

Teleindustrien i Danmark har rettet en henvendelse til organisationen BEREC, der er 

den europæiske sammenslutning af telemyndigheder. Stadig flere opgaver i relation til 

reguleringen på teleområdet placeres i BEREC, og Teleindustrien i Danmark ser derfor 

behov for, at der fremadrettet skabes større åbenhed og gennemsigtighed i det 

arbejde, som gennemføres i BEREC. 

Læs mere her http://www.teleindu.dk/teleindustrien-efterlyser-transparens-i-berec/  

 

ShareWithCare 

Teleindustrien har i samarbejde med Rettighedsalliancen, Dansk Industri og 

Kulturministeriet relanceret initiativet ShareWithCare, som hjælper forbrugerne i 

retning af de lovlige indholdstjenester på nettet. 

Når der foreligger en dommerkendelse og en side skal blokeres – præsenteres de 

brugere der forsøger at tilgå siden for et blokeringsskilt, hvor de har mulighed for at gå 

videre til www.sharewithcare.dk eller www.filmfinder.dk – hvor man kan søge efter 

indhold på lovlige tjenester. 

Læs mere her http://www.teleindu.dk/sharewithcare/  

 

Julearrangement i TI 

Teleindustrien inviterer til julearrangement 2018 den 6. december kl 14.30. 

Arrangementet foregår hos TI, Axeltorv 6, 3 sal, København V. 
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Tilmelding – senest 3. december 2018 til post@teleindu.dk  
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