Knebel, februar 2012

Kommentar til Planstrategi 2011
Distriktsrådet for Mols og Helgenæs vil gerne opfordre kommunen
til at medtage afsnit om strategi for digital infrastruktur.

Distriktsrådet for Mols og Helgenæs har drøftet forslag til planstrategi på sit møde i februar. Byrådet har
besluttet, at planstrategien for første gang skal være alene en digital strategi, og forslaget kan ses på
adressen www.syddjurs.dk/planstrategi. Syddjurs planstrategi 2011 beskriver Byrådets overordnede
politiske visioner for Syddjurs Kommunes udvikling. Den udstikker i hvilken retning, Byrådet ønsker at
udvikle kommunen. Den sætter pejlemærker for udviklingen og beskriver de skridt, Byrådet vil tage for
at skabe den ønskede udvikling.
I den anledning vil Distriktsrådet anmode kommunen om at medtage afsnit om strategi for digital
infrastruktur.
Forslaget skal ses på baggrund af mange års kamp med teleselskaberne om nødvendig og tilstrækkelig
dækning af mobilområdet. Det er ingen hemmelighed, at vi her på Mols og Helgenæs i den løbende
debat med såvel ministre, folketingsmedlemmer som teleselskaberne hører, at kommunerne selv kan
gøre meget mere og ofte står uforberedte. Ganske ofte får vi skudt i skoene, at kommunerne ikke har
nogen som helst planlægning eller strategi for udbygningen af digitale motorveje og infrastruktur på ITområdet.
Gode mobil- og dataforbindelser er af voksende betydning, når familier og virksomheder skal bosætte
sig, ligesom offentlig service i stigende grad baserer sig på tilstedeværelse af moderne teknologi.
Trods udbredt enighed om, at mobildækning er et grundvilkår for erhvervsliv og bosætning bliver de
gode intentioner fra alle sider ikke fulgt op af konkret handling. Det skaber utilfredshed, og fremmer
ikke de gode intentioner som planstrategien i øvrigt er udtryk for.
Landdistrikterne har fået egen minister, der mener, at "Landområderne skal have de samme muligheder
for vækst og udvikling som byområderne." Vi tager ham på ordet, og beder ham hjælpe os med at
forbedre mobil- og dataforbindelser. Og med denne henvendelse beder vi nu kommunen om at være på
forkant med udviklingen med en strategi for digital infrastruktur, så modstanderargumenter falder til
jorden.
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