


Søren Elbæk 
 
• Forstander Laugesens Have 
• Medlem af byrådet  

Ringkøbing-Skjern Kommune 
• Medlem af ØEU 
• Medlem af TMU 
• Medlem af bestyrelsen i 

Landdistrikternes Fællesråd 

• Kursus- og konferencecenter 
• 6.500 etage m2 
• 64 værelser, 17 mødelokaler 
• 16.000 gæster årligt 
• Beliggende midt mellem Herning, 

Holstebro, Skjern og Ringkøbing 







Fra regeringens Vækstplan for Digitalisering: 

Danmark skal være de bedste i Europa til at udvikle og 
udnytte IT til at skabe vækst og job. 
 

Danmark er samtidig det eneste land i Europa, hvor 
digital infrastruktur er privatejet. Et forhold regeringen 
har fastholdt. 
 





 
• Det offentlige bør afsætte midler til 

digital infrastruktur – i lighed med anden 
national infrastruktur 
 

• Højt ambitionsniveau der skal matche 
potentialet for vækst og udvikling 
 

• Staten skal stille krav til markedets parter 
 

• Kommunerne skal have en klar 
lovhjemmel til udbygning af den digitale 
infrastruktur 
 

• Mulighed for kommunal låneoptagelse til 
digital infrastruktur 
 

• Kommunalt ejede forsyningsselskabers 
netværk skal åbnes for kommercielt brug 
 

• Etablering af roaming i forhold til  
mobilhuller 
 
 



Kommuner med størst andel af produktion som eksporteres 

Kilde: SAM-K/LINE, professor Bjarne Madsen, Center for Regional- og Turismeforskning. 



Placering af virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Gul prik repræsenterer  

én momsregistreret 

virksomhed! 



”Danmark er alt for lille til at have udkanter!” 



Forudsætningen for at undgå udkanter er 

Fiber 

 
Mobil 

 

Veje 

 

FORBINDELSER 



Nu vil vi have bedre forbindelser  
i Ringkøbing-Skjern Kommune! 

Vi har søgt og fået andel i regeringens lånepulje til bredbånd: 

 

28 millioner kr. fra 2014-puljen 

42 millioner kr. fra 2015-puljen 

 

I alt 70 millioner kroner! 

+ 





Mobildækning i Ringkøbing-Skjern Kommune 

”Her falder vi ud!” 



Mobiludbud med 5 andre kommuner 
 

Lemvig, Skive, Herning, Holstebro, Struer og Ringkøbing-Skjern kommuner 
 
 

Målsætning:  

 

Bedre dækning og billigere telefoni 

 

• Mobildækning på mindst 98,5 procent 

af alle bebyggede matrikler 

 

• En ny aftale med Telenor giver en 

besparelse på mellem 57-66 % i 

forhold til tidligere aftale 

 



Tak for opmærksomheden! 
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