
  

 

TI NYHEDSBREV – juni 2022  

 

Læs om 

• Generalforsamling og nyvalgt bestyrelse 

• Ny vision og strategiske fokusområder for TI 

• Logning – status 

• Gå-hjem-møde om 5G og droner den 30. juni 2022 

• Kommende arrangementer 

 

Generalforsamling og nyvalgt bestyrelse 

Den 31. maj 2022 blev der holdt generalforsamling i TI. På generalforsamlingen blev TI’s 

bestyrelse valgt. Bestyrelsen består af: 

Søren Johansen, Telenor (formand) 

Lise Borup Krogsgaard, Norlys (næstformand) 

Henrik Kamstrup, H.H. Kamstrup 

Inge Hansen, TDC Net  

Jens Raith, Fastspeed 

Kim Christensen, Hi3G 

Rikke Rosenmejer, Telia Danmark 

Trygve Ilkjær, Nuuday 

Tillykke med valget. Vi ser frem til samarbejdet i – og med den nye bestyrelse! 

 

Ny vision og strategiske fokusområder for TI 

Alle danskere skal have en tryg og nem digital hverdag på verdens bedste digitale infrastruktur. 

Sådan lyder den nye vision for TI, som bestyrelsen har formuleret, og som blev præsenteret på 

generalforsamlingen den 31. maj 2022.  

Visionen indebærer, at Danmark skal være verdens bedste land at være telekunde i, uanset 

teknologi. Det skal ske ved at sikre danskerne et bredt udbud af tjenester, som er tilgængelige 

for alle, som er sikre, trygge og nemme at anvende, og hvor kunderne har mange 

valgmuligheder og nem adgang til at vælge og skifte selskab. 

Med visionen er der formuleret tre strategiske indsatsområder, som sætter rammen for TI og 

for branchesamarbejdet de kommende år. 

• Tilgængelighed 

• Sikkerhed og tryghed 

• Nemme og enkle løsninger 

Læs mere om strategi for TI her 

https://www.teleindu.dk/brancheholdninger/vision-og-strategi/


Logning - status 

Justitsministeriet udsendte den 25. maj 2022 en pressemeddelelse om, at EU-Domstolens dom 

af 5. april 2022 medfører behov for ændring af de danske logningsregler. Samtidig oversendte 

Justitsministeriet et notat til Retsudvalget om de foreslåede ændringer. 

Samlet er det vores vurdering, at vi med de tilretninger, der nu laves, står et bedre sted i 

forhold til logning, end vi har gjort tidligere. 

Justeringerne betyder i praksis, at anvendelsen af den generelle og udifferentierede logning 

begrænses til alene at vedrøre nationens sikkerhed og beskyttelse mod terror. Det er en 

fortolkning og tilretning af reglerne, som vi er enige i. 

Endvidere betyder justeringerne, at data, som teleselskaberne råder over til andre formål end 

logning – fx til fejlretning – vil kunne hastesikres og udleveres efter kendelse, men de vil alene 

kunne anvendes i sager om grov kriminalitet. Tidligere kunne selskabernes data anvendes til 

alle typer kriminalitet – selv cykeltyverier – uden krav om en bestemt strafferamme. Denne 

tilgang svarer til, hvad Teleindustrien har foreslået i sine høringssvar og argumenteret for i 

revisionen af logningsreglerne. 

Vi er i dialog med Rigspolitiet og Justitsministeriet om mulighederne for at kunne iværksætte en 

vis målrettet logning med henblik på bekæmpelse af grov kriminalitet, som vil kunne gælde 

parallelt med de nugældende regler om generel og udifferentieret logning. Vi har i processen 

fokus på at sikre, at løsninger kan håndteres i praksis, og at de ikke indebærer øgede 

implementeringsomkostninger for selskaberne. 

 

Gå-hjem-møde om 5G og droner den 30. juni 2022 

Torsdag den 30. juni 2022 holder Teleindustrien og TeleDCIS et gå-hjem-møde i vores lokaler 

på Axeltorv 6, klokken 15 til 17. 

Christian Kloch, der er Senior 5G Innovation Manager i TDC Net, kommer forbi og fortæller om 

5G. Christian vil blandt andet give et indblik i, hvad et 5G-mobilnetværk er, og hvorfor et 

mobilnetværk er interessant ifht. landsdækkende droneservice. Han ser på, hvilke erfaringer vi 

kender fra udlandet med landsdækkende kommercielle drone-services og GENIUS-projektet, 

som undersøger, hvordan man kan etablere en landsdækkende infrastruktur til droneservice. 

Der vil være mulighed for at få et glas vin, en øl, en sodavand eller en kop kaffe og mulighed 

for at netværke med dine kollegaer på tværs af selskaber.  

Husk at tilmelde dig til Nicolai i TeleDCIS på mail nd@teledcis.dk  

 

 

Kommende arrangementer – sæt kryds i kalenderen 

Den 11. oktober 2022 holdes den årlige telekonference Tele2022, som planlægges i et 

samarbejde mellem TI, DI Digital, Dansk Erhverv, IDA og IT-Branchen. Sæt kryds i kalenderen 

og glæd dig til en spændende dag. Konferencen holdes i IDA-huset på Kalvebod Brygge 

Den 26. oktober 2022 er TI sammen med Cyberalliancen vært ved en 

cybersikkerhedskonference på Hotel Nyborg Strand. Vi glæder os til at se jer. 
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