
DIGITAL
TASKFORCE



REGION SJÆLLAND – MED 
MASSIVT 
UDVIKLINGSPOTENTIALE

• Alt for mange husstande i Sjællandsregionen – næsten 
hver femte - har ikke adgang til ordentligt internet. 

• Hvis Sjællandsregionen fortsat skal være et attraktivt sted 
at bo og drive virksomhed, så skal der være adgang til 
ordentligt internet- og mobildækning i hele regionen.  

• Danskernes dataforbrug stiger voldsomt - de sidste to år er 
danskernes internetforbrug steget med ca. 50 % pr. år på 
det mobile bredbånd.



TILGANG OG UDMELDINGER I 
PROJEKTET
Teknologi- og leverandørneutral

Dialogbaseret – opgaven skal løses i samarbejde

”Servicefunktion” overfor kommunerne – få overblik over behovet i 
den enkelte kommune

Skabe positiv omtale omkring den digitale infrastruktur for 
kommunerne i Region Sjælland



MÅLSÆTNINGER I PROJEKTET

o Kortsigtet målsætning: at 7 kommuner ønsker at deltage

o Målet er at skabe et (ensartet) grundlag for udrulning digital infrastruktur i de 17 kommuner i 
Region Sjælland. 

o identificere nøglepersoner i de respektive kommuner mhp. at skabe et one point of entry i hver 
kommune

o Kommunerne implementerer og følger de fælles retningslinjer for grave- og masteregler blandt 
de deltagende kommuner.

o i samarbejde med Digitalt Aktionsforum arbejde for at staten og offentlige organisationer laver 
forhold for masteleje der øger muligheden for udbredelse af mobildækning 

o skabe ejerskab i kommunerne og få sat yderlige fokus på den digitale infrastruktur i 
kommunerne.



HVAD FÅR KOMMUNERNE UD AF 
AT DELTAGE?

Projektet skal ses som en konsulent/servicefunktion for 
kommunerne. Efter behov, eks:

- Inspiration til opstart af lokal indsats
- Bygge bro mellem kommune og branche
- Netværksmøder med andre kommuner i Regionen
- Netværksmøder/inspiration fra nationalt netværk
- Løbende sparring
- Inspirationsmateriale
- I samarbejde at sætte kommunen på det digitale landkort 

(branding)



KOMMUNERNE FORPLIGTER SIG 
VED AT DELTAGE TIL:

At sætte navn på en person i kommunen, der (bl.a.) beskæftiger 
sig med opgaven – tovholder for den digitale infrastruktur

At afklare hvorvidt de regionale retningslinjer kan implementeres 
i kommunen

At afsætte tid/ressourcer til at styrke interne arbejdsgange samt 
arbejdet med digitalt infrastruktur generelt – omfanget af 
ressourcer besluttes lokalt.


