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Som lovet kommer de gennemgående noter og bemærkninger fra de 3 session. Som sagt så fik jeg aftalt
med Bent Knudsen, Finn Granhøj og Sara Rosager at de rigtig gerne vil bidrage med deres ”ekspert”
viden i skrive processen. Et forslag kunne være at I tog et møde - vores vurdering er, at det ikke
behøves at tag særlig lang tid. Hvis behov for yderlige gennemlæsning så stiller Finn Johansen og
undertegne sig gladelig til rådighed.
Sammendrag af referat:
Grundlæggende så var det meldingen, at man ikke kunne være uenig i de tre overskrifter. Dog var der
også bred enighed om at formuleringerne skal være skarpere. Formuleringen ”Fyn skal have en af
Danmarks bedste digitale infrastrukturer” ikke særlig skarp. Hele vejen rundt var det et ønske, at
ambitionsniveau, effekter og mål skal stå knivskarp. Et mål må som minimum være 100/30 i 2020 og det
skal fremgå. (det er her ”ekspert panelet” kunne være en stor hjælp)
Systematikken fra den gamle strategi blev fremhævet, da man synes den står stærk netop på handlinger
– hvad gøres fælles og hver for sig.
I forhold til handling, så blev det nævnt at Region Sjælland og Region Midt har taget lead på det som en
samlet indsats. På alle tre forløb var det et ønske, at man også i Byregion Fyn forsøger med etablering af
en fælles indsats. Rune Stig fra Regionen tilkende gav, at de fra deres side gerne ville indgå i et
samarbejde også i forhold til økonomisk støtte. Formålet med en fælles indsats er for at lægge pres på
det centrale niveau f. eks i forbindelse med teleforliget. Borgmesterforum skal også her bringes mere i
spil, så det er dem der ligger pres på staten, som skal mere på banen. Man var klar over, at opgaven med
”Nul huller” både bliver en fælles opgave og en opgave for den enkelte kommune. Politisk er man godt
klar over, at det er et område der ikke løser sig af sig selv, men at der skal sættes økonomi af til
opgaven.
Når vi italesætter udfordringen så skal vi bruge begreberne – Bredbånd og Mobildækning.
Der skal laves et katalog af gode ideer – et inspirationskatalog med konkrete eksempler på lokale
løsninger. Der er mange forskellige gode historier – særligt i landsbysamfund hvor man i fællesskab har
kunnet ”råbe” teleudbyder op og fundet gode løsninger. Der skal holdes ”øje” så vi ved når der er en
mulighed der kan bruges.
Vigtig at få tydeliggjort, at digital infrastruktur er fundamentet for alt udvikling og vækst. I udkastet til ny
strategi mangler det at blive at dette her også er vigtig for bosætning. Digital infrastruktur skal ses på lige
fod med alt andet forsyning.
Vi skal være strategisk i forhold til anlægsarbejde – f.eks. få lagt rør med ned når der graves så der er
forberedt til kabel. Der skal lægges tryk på leverandør så man kommer væk fra monopol lignende
tilstande.
Jeg tror det var det hele – hvis der er spørgsmål af forskellig art så ring endelig.

