
 

TI NYHEDSBREV – JUNI/JULI 2014 

TI ønsker alle en rigtig god sommer og vil gerne benytte lejligheden til at takke for 
den store indsats 1. halvår 2014. TI ser frem til at fortsætte det gode samarbejde 
med fornyede kræfter i august. 
 
 

Gratis kommunal wifi – en fix idé  
Der er i en politisk aftale for turismeområdet lagt op til at gøre det muligt for 
kommuner at etablere gratis wifi-dækning til turister. 

TI er stærkt kritisk overfor dette tiltag, som vil bidrage til at skævvride konkurrencen 
på markedet, hvor der allerede i dag er et omfattende udbud af ydelser leveret på 
markedsvilkår. 

Som alternativ ønsker TI at indgå i dialog med myndigheder og turistorganisationer 
om muligheden for mere effektivt at forsyne turister med SIM-kort fra danske 
udbydere, og mulighederne for teleselskaberne til at anvende overskudskapacitet i 
kommunerne til at understøtte udbuddet af digitale tjenester. 

Læs evt. mere her http://www.teleindu.dk/kommunalt-wifi-til-turister/  
 

Retningslinjer for betalinger ved fjernsalg 
Teleindustrien (TI) har sammen med Forbrugerrådet Tænk, FDIH, Dansk Erhverv og 
Dansk Industri m.fl. deltaget i arbejdet med og godkendt retningslinjer for håndtering 
af betalinger hos erhvervsdrivende i forbindelse med fjernsalg.  

Arbejdet blev igangsat af Forbrugerombudsmanden med baggrund i henvendelser, der 
indikerede usikkerhed hos både forbrugere og erhvervsdrivende om reglerne for inden 
for dette område.  

TI er part i retningslinjerne, fordi det er vigtigt med relevante og forståelige regler i 
forholdet mellem forbrugerne og teleudbyderne, og fordi vi mener, at retningslinjerne 
i den godkendte form giver en fornuftig balance i dette forhold. 

Læs mere her http://www.teleindu.dk/betalinger-ved-fjernsalg/   

 



Verdensmestre i telemedicin… 
På Teleindustriens årsdag den 3. juni 2014 blev der sat fokus på offentlig 
digitalisering, velfærdsteknologi og særligt telemedicin. 

Det blev i tre oplæg fra Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Eva 
Berneke, adm. direktør i KMD og Dorte Stigaard, direktør i Region Nordjylland belyst 
grundigt, hvor langt vi er, hvad der er af ambitioner og potentialer ved digitalisering 
og i brugen af telemedicin, samt hvilke udfordringer der er i at udnytte potentialet 
fuldt ud.  

Konklusionen var, at vi i Danmark har alle forudsætninger for at blive de bedste i 
verden til telemedicin.  

Potentialet er enormt; for et kvalitetsløft i behandlingen til glæde for patienter, for en 
mere effektiv ressourceudnyttelse i den offentlige sektor, og for et erhvervseventyr 
med innovation, nye virksomheder, arbejdspladser og eksportmuligheder. 

Læs mere her: http://www.teleindu.dk/fokus-pa-telemedicin/  

Se præsentationerne fra årsdagen her: http://www.teleindu.dk/vi-skal-vaere-
verdensmestre/  

Vi følger op på drøftelserne om telemedicin med en konference på Christiansborg den 
24. oktober 2014. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 
Logningsregler ændres 
Justitsministeren har med virkning fra den 22. juni 2014 ophævet reglerne om 
sessionslogning, idet ministeriet finder det tvivlsomt, om reglerne om sessionslogning 
er egnede til at opnå deres formål. 

I Teleindustrien glæder vi os over ministerens beslutning, og at der nu endelig gøres 
op med en omfattende logning, som aldrig har været berettiget og proportional i sit 
indhold. Man kan undre sig over, at det ikke er sket tidligere – men bedre sent end 
aldrig. 

Læs mere på TI’s hjemmeside: http://www.teleindu.dk/logningsregler-aendres/  
 
Se TI’s høringssvar her http://www.teleindu.dk/brancheholdninger/horingssvar/  
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