COVID-19
Mette Frederiksen, september 2021 (Dansk Erhverv):

- Vi er et af de lande, der er kommet suverænt bedst
gennem krisen
- Det skyldes digitalisering [lidt sen erkendelse]
- Forudsætning – at alle har adgang til den nødvendige
infrastruktur
- Kæmpe konkurrencefordel
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COVID-19 - opgaver
Sikre stabil drift af nettene – højeste prioritet
• Daglige indberetninger CFCS

Assistere UM med at udsende sms’er til danskere i udlandet
• Vurdere hjemmel

Blokere for svindelsider
• Ny hjemmel (hurtigt) + bindende påbud (øjemed)

Tiltag for at hjælpe og lette
• Gratis hjemringning
• Gratis prøveperioder på fx Microsoft Teams
• Opgradering af kapacitet i mødetelefon-løsninger
• Udvidelse af tv pakker og adgang til indhold, børneunderholdning og e-læringsmateriale
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COVID-19 – test af nettene
Robuste – stor kapacitet [ingen restriktioner/rationering]
TDCNet vækst i datatrafikken i mobilnettet og bredbåndsnettet på
45 pct. fra marts 2020 til marts 2021
Telenor vækst i datatrafikken i mobilnettet på 44 pct. fra efteråret
2019 til efteråret 2020
Norlys en stigning i trafikken på 35 pct. på én enkelt nat – efter 11.
marts 2020
3 næsten en tredobling af dataforbrug fra januar 2019 til januar
2021
3

COVID-19 – adgang til trafikdata
[14. marts 2020 – indledende kontakt via Twitter]
19. marts 2020 - henvendelse fra Statens Serum Institut (SSI) vedr.
muligheden for at tilvejebringe oplysninger fra teleselskaber, der kan
understøtte myndighedernes analyser og indsats med håndteringen
af COVID-19. Branchen positive – klart juridisk grundlag
31. marts 2020 - konkret og specificeret anmodning om teledata,
der i aggregeret og anonymiseret format kan belyse mobiliteten i
samfundet målt over tid (data tilbage fra primo februar 2020).
3. april 2020 - grønt lys fra Erhvervsstyrelsen, Justitsministeriet og
Datatilsynet til behandling og levering af data til SSI/DTU
6. april 2020 - de første data blev leveret til SSI via Danmarks
Statistik
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