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Regeringens Digitale Vækstpanel afleverer
33 ambitiøse anbefalinger
Det politiske Danmark vil gerne gøre os alle til ”digitale frontløbere”. Derfor nedsatte den daværende
regering et ”Digitalt Vækstpanel”, der i sidste uge har afleveret sine anbefalinger til regeringen med 33 mere
eller mindre konkrete forslag. Anbefalingerne skal bidrage til, at dansk erhvervsliv kan udnytte potentialerne
i digitalisering og ny teknologi til gavn for vækst og velstand i Danmark. I rapporten understreges det, at
forslagene bidrager til øget velstand. Der anslås en gevinst på 87 mia. årligt i år 2025 og at Danmark allerede
er på en 1. plads i EU.
Det er vores opfattelse, at mange af forslagene vil præge den politiske debat fremover og vil blive brugt som
grundlag for konkrete planer, lovgivning og andre centrale udspil.
Se rapporten og oversigter på dette link: http://em.dk/digipanel
Vi har ikke fundet forslag, som direkte for betydning for antenneforeningerne, men indirekte har mange
forslag meget stor betydning for os. Vi skal både drive og udvikle højtydende internet til antenneforeningernes
medlemmer. Det har betydning for borgernes deltagelse i den politiske debat, for børnenes og unges muligheder for læring og for forslagene om, at flere sundhedsydelser skal kunne leveres digitalt.
Når vi tager aktiv del i denne udvikling placerer vi os i antenneforeningerne som aktører i samfundsudviklingen fremfor bare som et leverandører af et passivt ”underholdningsunivers”.
A2012 følger debatten. Hvis du kan se andre åbninger, hvor A2012 eller antenneforeningerne kan gøre noget
aktivt, hører vi gerne fra dig.
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