MOTIVERING AF DIGITALE
ILDSJÆLE
Kommuner kan understøtte, at ildsjæle opstarter lokale projekter.
Det kan gøre en forskel og skubbe på udbygningen af mobil- og
bredbåndsdækningen.

sådan gør du
1

Gør oplysninger om planlagte gravearbejder i lokalområder tilgængelige og bistå borgerne
med information om steder, hvor der allerede ligger tomrør.

2

Identificer områder i kommunen, hvor dækningen er mindre god, fx ved hjælp af kortlægningsværktøjet tjekditnet.dk.

3

Identificer udbydere i områderne, fx ved hjælp af kortlægningsværktøjet tjekditnet.dk.

4

Indled dialog med de respektive udbydere om vilkårene for, at de vil rulle ud.

5

Indled dialog med lokalforeninger, grundejerforeninger eller lignende og informer dem
om udbydernes vilkår.

6

Overvej om kommunen skal afholde et møde for de lokale aktører og udbyderne med
henblik på at fremme dialogen mellem aktørerne.

Kommunerne udgør en vigtig partner, der kan hjælpe
lokale ildsjæle med projekter, der skal fremme mobildækning, udbrede hurtige bredbåndsforbindelser eller
udvikle digitale tjenester. Hjælpen fra myndigheden
kan ske gennem deling af relevante informationer,
som kan være nødvendige for projekters praktiske
planlægning, koordinering og gennemførelse. Det
kan fx være oplysninger om planlagte gravearbejder
i lokalområdet, informationer om steder, hvor der
allerede ligger tomrør, som vil være egnet til faste
bredbåndsforbindelser eller fokus fra myndighedens
side på områder, hvor sagsbehandlingen kan være en

barriere for projekter, fx i forhold til sagsbehandling om
gravearbejde eller etablering af master og antenner.
BRING AKTØRER SAMMEN
Kommunen kan også fremme dialogen mellem teleudbydere og borgere. Kommunen kan for det første
danne sig et overblik over hvilke udbydere, der findes
i kommunen og indhente oplysninger om, hvad der
kræves af fx efterspørgsel førend udbyderne er villige til at udrulle mobil- eller bredbåndsinfrastruktur
i områderne. Disse oplysninger kan videreformidles
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fx lokalråd, grundejerforeninger mv., som herefter
kan indgå individuelle aftaler med udbyderne. Der er
flere eksempler på, at sammenslutninger af borgere
og virksomheder har fået en løsning på baggrund af
borgermøder eller mobil- og bredbåndsmesser, som
kommunerne har afholdt.
Et samarbejde mellem kommune og borgere kan have
den positive effekt, at der skabes dækning i områder,
hvor dækningen i dag er mindre god, på kommercielle
vilkår, og uden at kommunen skal igennem en udbuds
proces eller tage hensyn til lov om erhvervsfremme
og statsstøtteregler. Det er i samarbejdet vigtigt at
lade borgerne få indflydelse på den løsning, der skal
skabes for deres område. Ved at høre borgerne om,
hvilken løsning de kunne tænke sig, skabes der et
lokalt ejerskab til projektet, og sandsynligheden for
at borgerne engagerer sig i projektet er større.
TILBYD TOMRØR
I tilfælde hvor stat og kommune pålægger borgere at
gennemføre gravearbejde på egen grund, fx i forbindel-

se med etablering af separat kloakering, er det oplagt
samtidig at nedgrave passiv infrastruktur til bredbånd.
Kommunen kan fx tilbyde borgerne, at de kan afhente
gratis tomrør, som de kan nedlægge samtidig med
deres gravearbejde. For at give størst mulighed for, at
sådanne tomrør bliver brugt bagefter, anbefales det,
at kommunen laver en oversigt over, hvor der er lagt
tomrør, som interesserede teleselskaber kan få adgang
til. Kommunen skal imidlertid være opmærksom på
graveloven samt bekendtgørelse udstedt i medfør af
graveloven, der indeholder information om påkrævede nedlægningsdybder. Dette med henblik på at
sikre, at infrastrukturen efterfølgende kan anvendes
af teleselskaberne.
Kommunen kan også informere ildsjælene om deres
mulighed for økonomisk støtte. Det gælder især Landdistriktsprogrammet.
Du kan læse mere om ildsjælenes muligheder i ’Guide
til bedre mobil- og bredbåndsdækning’ målrettet borgere og virksomheder.

eksempel

borgermøde for teleselskaber og
borgere i lejre kommune
Kommuner kan engagere borgerne i
udbygningen af mobil- og bredbåndsdækningen, bl.a. ved at undersøge
efterspørgslen i lokalområderne og
facilitere dialog mellem borgere og
teleselskaber.
Lejre Kommune invitererede sammen med teleselskaberne alle interesserede borgere og lokale virksomheder til et åbent møde. På mødet
fortalte borgmesteren i Lejre Kommune, om de tiltag de har taget for
at fremme på dækningen. Telesel-

skaberne fortalte om de nuværende
muligheder for mobil- og bredbåndsdækning i Lejre Kommune. Derudover fortalte teleselskaberne også
om de aktuelle planer for udbygning af mobil- og bredbåndsdækning, og det var muligt at få viden
om, hvad man som borger selv kan
gøre. Dette tog udgangspunkt i et
lokalt projekt, hvor en gruppe borgere var gået sammen og fået forbedret bredbåndsdækningen.

På mødet fik borgerne mulighed for
at gå i dialog med selskaberne om
konkrete muligheder for projekter
eller at få kontaktoplysninger til personer i teleselskaberne, der netop
beskæftiger sig med fælles løsninger i lokalområderne.
Læs mere om mødet og find teleselskabernes præsentationer og kontaktoplysninger her
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eksempel

aktivering af frivillige på fur
Kommuner, som ønsker at optimere
og digitalisere offentlige ydelser i
områder med lavt befolkningstal, kan
fremme dækningen ved at aktivere
lokale kræfter.
På øen Fur har Skive Kommune siden
2011 deltaget i et samarbejde med
energiselskabet EnergiMidt og det
lokale foreningsliv om at gøre øen
til teststed for nye teknologier. Et
afgørende initiativ har været nedgravning af en fiberforbindelse til
alle hustande og virksomheder på
øen, da en hurtig bredbåndsforbindelse har været en forudsætning for
nogle af de andre initiativer. Skive
Kommune deltager i projektet med
fokus på områder som velfærdsamfund, energispørgsmål og infrastruktur, eksempelvis muligheden for at
skabe fjernundervisning på Fur Skole
ved hjælp af interaktive videokonferencer og brugen af telemedicin og
omsorgsTv.
Du kan læse mere her
Samarbejdet mellem EnergiMidt,
Skive Kommune og de lokale foreninger blev forankret i foreningen,

Innovation Fur. Formålet med Innovation Fur var at forene de tre forskellige parters dagsordener: EnergiMidt
ønsker at opnå et praktisk kendskab
til nye teknologier, furboerne ønsker
på baggrund af et faldende beboertal at gøre øen teknologisk attraktiv for tilflyttere og virksomheder,
mens kommunens interesse ligger i
at opretholde de kommunale ydelser og teste nye initiativer i områder
med lavt befolkningstal.
PROJEKTOMKOSTNINGER
Projekterne har i høj grad været samfinansieret af forskellige midler fra
Skive Kommune, EnergiMidt og private investeringer samt sponsorater
og ansøgninger til fonde. Projekterne
er sat sammen efter de gevinster,
som samarbejdspartnere har haft
fokus på at opnå for at deltage, hvorfor det vigtigste element i finansiering har været udviklingen af fornuftige business cases for alle tre parter.
GODE RÅD
Foreningslivet kan være en nyttig ressource, hvor projektet om at skabe
bedre forhold lokalt er et incitament
for at få ildsjæle med. En relevant

bemærkning er dog, at et samarbejde med lokale ildsjæle ikke kun
handler om at få kortlagt lokale interesser. En større del af arbejdet ligger
også i at skabe opbakning i lokalområdet.
Vær opmærksom på, at privat finansiering fra ildsjæle kan være forbundet med skepsis, når de lokale ikke
ved, hvad de får for deres penge.
Modeller baseret på finansiering fra
de lokale er funderet på tillid, hvorfor synlighed, tilstedeværelse og tid
er nøglebegreber.
Et kommunalt samarbejde med en
virksomhed kan med fordel drage
nytte af virksomhedernes ekspertise
i at udvikle fornuftige business cases.
Dette kan hjælpe til at reducere den
interne usikkerhed i kommunen om
at iværksætte et projekt.
Hvis man ønsker at høre mere om
projektet på Fur, kan man kontakte
Gitte Wad Thybo fra EnergiMidt på tlf.
40 27 89 85 eller ovenstående E-mail.

